параметри на имота
вид собственост
общинска
площ на имота
5.869 кв.м.
ЗП
1.200 кв.м

същес твуващо
положение

Зона според ИПГВР 2014 –2020:
зона на публични функции с висока
обществена значимост О1 Център

пред ложения за създ аване на
независимо прос транс тво за изкус тва
в сгра д ата на бившата
топлоцентра л а на ндк

Зона според ОУП
зона за спорт и атракци

прос транс тво през промяна

РЗП
1.200 кв.м

прос транс тво
през промяна
пред ложения за създ аване на
независимо пространство за изкуства
в сгра д ата на бившата
топлоцентра л а на ндк

Въпреки че творческата сцена в България се развива много
бързо през последните няколко години, имиджа на страната
все още се гради на база на миналото. Гражданите желаят
по-добри условия и достъп до това, което съвременните
артисти създават и показват.
Възможността да се създаде нов център за съвременни изкуства в София съвпада с волята на обществото за по-добър
имидж на страната.
След дълго изследване, стартирало на международно ниво,
ние сме щастливи да представим визията ни за новата забележителност на града, създаваща новия имидж на София и на
България. Това екологично-устойчиво пространство, имплантирано и свързано с града и неговите жители, ще се превърне в Мястото за култура и представяне за всички поколения в
столицата на България.

С изключително ангажирана програма за представяне на
съвременни форми на изкуство за всички публики (танцови
пърформанси, театрални постановки, кино и аудио-визуални
инсталации и т.н.), бъдещото пространство ще развие утрешните публики, ще разшири социалния и артистичния дискурс и ще отвори полето за международно сътрудничество.
София не спечели титлата Европейска столица на културата през 2019 година и трябва да използваме този факт по
позитивен начин. Бюджетът, който щеше да бъде изразходен само за тази една година, днес може да бъде използван за
създаването на нещо много по-устойчиво и необходимо, като
този арт център. Това ще даде и възможност на гражданите
на София да демонстрират пред света, че не само Пловдив е
получил изключителното право на международни контакти и
признание.

Мишел Кере
мениджър IETM

В какъв град искаме да живеем?
Как трябва да изглежда този град?
И на кого принадлежи един град?
Това са фундаменталните въпроси пред гражданите на
една съвременна градска агломераця. Ние, независимите
граждани, сме призвани да дефинираме какъв да бъде града
ни. В крайна сметка, точно това е което и артистите от
независимата сцена правят – те сами и свободно определят
какво и как да творят. Над тях няма институция или йерархична зависимост, която да им нарежда какво да създават.
Тази автономност на изкуството е едновременно и условие
за, и резултат от съществуването на свободно и отворено
общество.
Затова и формите, начините и мястото за представяне и
производство на техните продукции трябва да бъдат преговаряни открито в обществото.
Това се случва и около Топлоцентралата – един отворен,
демократичен процес за дефиниране на бъдещето на това
централно място в София.

След падането на Стената, Берлин и гражданите му имаха
уникален исторически шанс да преговарят открито своята
градска среда.
Заради огромния принос на изкуствата, този град се промени – без да забравя и учейки се от демоните на миналото си.
Топлоцентралата би могла и трябва да бъде мястото,
където София публично дискутира своето градско развитие.
Независимото изкуство може и ще превежда в този процес.
Това е място, което може да се превърне в забележителност.
Чрез архитектурата си да стане видимо и да бъде добър пример за всички, напомняйки за постоянно живия въпрос – в какъв
град искаме да живеем?

КРИСТОФ кнох
говорител на асоциацията
на независимите артис ти в Берлин

В проекта предлагаме три конкретни възможни модела.
Те са създадени в диалог между артисти, мениджъри,
архитекти, юристи, чуждестранни експерти и евентуални
бизнес партньори.
От друга страна, в диалог с Общината вече създадохме
събития в града ни. Направихме серия от стъпки заедно,
изградихме доверие, време е да материализираме.

Веселин Димов
AC T Асоциация за свободен театър
мениджър на проекта

Независимите артисти в София мечтаят за създаването на
обособено пространство за съвременни изкуства по примера
на съществуващи такива по цял свят от почти две десетилетия. През този дълъг период на очакване на политическа
воля за съдействие за реализиране на тази мечта, някои от
тях емигрираха, други се опитаха да го направят сами, но
неустойчиво, а трети загубиха енергия да продължават.
Днес, макар и след толкова години, с настоящият проект
ние се приближихме изключително близо до реализирането на
тази мечта. Тя съдържа не само нашите визии и желания,
а копнежите на много поколения независими български артисти, споделяни по време на многобройни дискусии, дебати,
конференции и разговори по темата през всичките тези
години, на които сме били свидетели.

В рамките на проекта “Пространство през промяна”,
в периода май-септември 2015 година бяха сформирани три
работни групи, включващи артисти, мениджъри,
архитекти и двама чуждестранни експерти – Мишел Кере
(IETM, Брюксел) и Кристоф Кнох (MikaMoka, Берлин), които
разработиха три самостоятелни концептулани модела
за бъдещо ресоциализиране на пространството. Всеки един от
тях представя визията на участниците за превръщането
на това пространство в място за съвременни изкуства
и култура и неговото устойчиво развитие и включва бъдещи
функции и дейности, форма на управление, финансова
прогноза и архитектурни визуализации, които илюстрират
потенциала за реконструкция на пространството.

По време на срещата на мрежата, бе организирана тридневна
работна група с участието на над 200 артисти и културни
мениджъри от цял свят, която изследва потенциала
на три изоставени бивши индустриални пространства на
територията на Столична община и нейна собственост –
Топлоцентралата, Депо Клокотница и UnderGara.
Сред тях пространството на бившата Топлоцентрала бе
идентифицирано като място с най-голям потенциал
от гледна точка на пространство, размер на инвестицията
за реконструкция и локацията.

В Стратегията за развитие на културата в София до 2023
година е заложено изграждането на поне един независим арт
център, който да подпомага развитието на съвременните
изкуства, артистите и публиките. Настоящият проект има
за цел да спомогне за реализирането на тази цел
чрез разработването на няколко концепции за ресоциализация
на изоставената сграда на бившата Топлоцентрала
на НДК, намираща се в Южен парк, собственост на Столична
община. Тази сграда бе идентифицирана по време на
Международната среща за изпълнителски изкуства IETM, която
се проведе през октомври 2015 година в София.

Методология
“Независимата артистична сцена има нужда от материално пространство / база за да разгърне потенциала си, да
покаже нов по-гъвкав и демократичен модел и да помогне за
превръщането на София в по-привлекателен и по-посещаван
европейски град”.
Център.
Потребност, Визия, Материализация.
В първото се съгласихме – „има креативни екипи без пространства и пустеещи градски пространства без екипи“.
Избрахме пространство.
Във второто се концентрираме с настоящия проект визуализирахме Център с думи, образи и цифри. Предлагаме
възможни отговори на въпросите „какъв“ би трябвало да бъде
и „как“ бихме могли да го случим, управляваме и поддържаме.

За първи път ние, като представители на независимата
сцена, влязохме в диалог със Столична община и получихме
подкрепа чрез политическа воля, която припознава културата и изкуствата като важен движещ фактор за съвременното ни общество. Визията и мисията, която предлагаме,
не само че ще затвърди тази тяхна роля, но и ще допринесе
за международния имидж на град София, чрез създаването на
една уникална забележителност в архитектурно и концептуално отношение, която ще създаде необходимите условия за
развитието на съвременното изкуство у нас и извеждането
му на световно ниво.

Биляна Нешева
Фондация “Бюро култура”
партньор и координатор по проекта

Функции
• да обединява и консолидира независимите артисти и културни оператори
с акцент върху сценичните изкуства в
София;
• да е инкубатор на нови идеи, естетики и форми в съвременното изкуство;
• да е активен в международно отношение и с взаимодействията си да
е мост за българските артисти към
добрите европейски практики и към
колегите им в световен мащаб;
• да е с функция на пазител на стойностното, обществено ангажирано
изкуство;
• да работи в посока на повишаването
на професионализма, самочувствието и
авторитета на артистите, културата и изкуствата в обществото и извън
България;
• да е  защитник на демократичните
принципи като дава възможност за
достъп и изразяване на различни гледни
точки в обществения дискурс;
• да дава пример в обществото за
един нов, по-прогресивен, демократичен
и прозрачен модел на управление;

В този модел целта ще бъде създаване
на Център за съвременни изпълнителски
изкуства като културна забележителност с международно значение в една
атрактивна паркова зона в центъра на
столицата на България - София.
Целта на този модел е да срещне
интересите на три страни:
• Столична община, която да развие
в културна забележителност с международно значение и европейски отзвук
свой изоставен и потенциално опасен
градски терен.
• Гражданската инициатива на независимите артисти, които най-накрая да
придобият своята собствена припознаваема територия за креативност,
експеримент и международен обмен.
• Обществеността на град София,
която да получи една нова, модерна,
красива, атрактивна, желана локация
за почивка, развлечение, образование и
високо качество съвременна култура.

веселин димов
атанас маев
сдружение трансформатори
Стефан Щерев
Катрин Хрусанова
Ид а Д аниел

екип модел 1

модел 1

ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННИ
ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ
ИЗКУСТВА — ЦЕНТРАЛАТA

Визия

Мисия

• да подобри качеството на живот
в столицата като се инвестира в потенциала на креативните артисти на
свободна практика и техните настоящи и бъдещи публики чрез създаване на
Център по нов модел – разпознаваемо
съвременно място за изпълнителски
изкуства, обмен, тренинги, дебат и
международно взаимодействие;
• да повиши имиджа и посещаемостта
на града чрез създаване на туристическа забележителност от международно
значение в паркова част в центъра на
София;
• да даде пример за реалната възможност от съществуване в София на прогресивен културен обществен Център,
съобразен с природните дадености на
имота, иновативен и атрактивен в
архитектурно отношение, ползващ и
алтернативни енергийни източници,
със затревени покриви на сградите и
модерна ландшафтна архитектура в
двора;

• да създаде голяма модерна мултифункционална зала, която да отговаря
на добрите световни примери и да
служи за много видове дейности, като
захранва и издръжката на Централата;
• да представи и утвърди един нов попрогресивен бизнес модел на управление;
• да създаде пространства, където да
има обучителни класове по сценични изкуства за непрофесионалисти, образователни модули и програми за развитие
на нови публики;
• да отвори зали за творчески експерименти за младите професионалисти в
областта на театъра, танца и пърформанса;
• да създаде условия за реализация на
международни копродукции и участие в
проекти по европейските фондове;
• пространство за формален и неформален обмен, дебати, срещи, дискусии,
обсъждания, драматургични четения и
др.
• пространство за обучения, тренинги, семинари, уъркшопи за професионалисти;
• програма за творческа работа с деца
и юноши по артистични проекти, формиране на вкус и бъдещи публики сред
младите;
• пространство за музикални събития
и концерти на живо;
• пространство за развитие на социални, интердисциплинарни и интерсекторални взаимодействия и проекти;

Дейнос ти
• репетиции на театрални, танцови и
музикални екипи;
• представяне пред публика на
театрални и танцови спектакли;
• провеждане на вечерни класове,
обучения, курсове по изпълнителските
изкуства за професионалисти и непрофесионалисти;
• отдаване на голямата мултифукционална зала под наем за комерсиални
събития (бизнес презентации, „дискотеки“ за по-възрастни хора, сватби, рожденни дни, фирмени и частни партита,
професионални обучения в други сфери,
медитационни семинари, йога курсове,
изложби, изложения, снимане на клипове,
обществени събития, базари и мн.др.),
които да осигуряват част от издръжката на Централата;
• провеждане на „дискотеки“ за деца и
юноши (липса на подобни места в града);
• провеждане на концерти на живо на
български и чуждестранни музикални
групи и изпълнители;
• организация и провеждане на практически уъркшопи с български или чуждестранни водещи;
• организация на музикални партита
всеки петък и събота вечер;
• организация и провеждане на постоянни школи и обучения по танц, театър
и музика за деца и юноши;
• съвместна работа по проекти с
чуждестранни артисти и културни
оператори;
• репетиции и показване пред публика
на международни копродукции;
• организация веднъж в годината на
„дни на отворените врати“ с множество артистични събития денем и
вечер в сградите на Централата, около
тях и в парковото пространство с привличане на хиляди души публика;

• организация и провеждане на публични дискусии и дебати както на тема
„култура и изкуства“, така и по други
актуални теми в обществото;
• провеждания на редовни четения
(веднъж седмично) на млади български
автори, драматурзи, писатели, поети;
• организация на срещи между артистите и техните публики;
• провеждания на официални откривания и коктейли;

Таргет групи и Публики
Този модел предвижда широк спектър
от таргет групи и разнообразни публики:
• хора, интересуващи се непрофесионално от сценични изкуства и желаещи да опитат и практикуват танц,
театър, музика под ръководството на
професионални водещи;
• млади професионалисти от сферата
на сценичните изкуства, търсещи допълнително обучение, повече информация, по-широк международен контекст
и възможности за собствена професионална изява;
• публики на съвременните изкуства в
София, търсещи разнообразие и качествени съвременни продукти, различни от
уеднаквената, комерсиална продукция
на институционалните културни центрове и театри;
• интелигентни зрители от всички
възрасти, търсещи в града културен
център с европейско излъчване и дейности;
• чуждестранни туристи в града, за
които това място ще бъде промотирано като атракция и място за висока
обществено ангажирана култура, отмора, забавления и срещи;
• вече спечелените фенове на независимата изпълнителска сцена;
• деца и юноши, интересуващи се от
танц, театър, музика; възможности за
развитие на техния интерес и заложби;
• техните родители, приятели и близки;
• живеещите в региона, за които ще
се роди за нов живот едно с годините
изоставено и потенциално опасно място в центъра;
• привърженици на еко и прогресивни
движения в обществото;

Модел на управление
Предлагаме управлението да се поеме
от една организация НПО в обществена
полза с възможност при необходимост
да се влезе в смесено управление с търговско дружество, което да поеме част
от финансовата отговорност.
Мотивацията за това е пилотният
модел и липсата на подобна структура
в България, чийто опит да бъде взет
под внимание.
Предвид високия месечен разход,
предлагаме моделът на управление
да дава възможност за използване на
пространството 60% за нуждите на
сектора „съвременни изпълнителски
изкуства” и 40% за „комерсиални дейности“, които да са в посока стратегия
за развитие на пространството. Тези
дейности ще се определят от Борд,
който ще се събира минимум веднъж на
тримесечие или при важни и наложителни казуси.
На базата на „тайм мениджмънт”
предлагаме следното разпределение на
ресурсите:
• Зали - 200, 100, 50 кв.м.: от 09:00 до
18:00 ч. (понеделник - петък) и от 15:00 ч.
(събота - неделя) да се използват само за
проектна дейност.
През останалата част от времето могат да се използват за различни
курсове за любители, които да използват услугите на организацията срещу
заплащане.
• Ресторант/ бар - да се отдава под
наем или да се развие дейността от
екипа.
• Голяма зала - да се използва за представления 4 дни в седмицата за платени събития, 3 дни в седмицата (конгреси,
партита, концерти и др.)
• Пространство за деца ще има и
ще предлага образователни инициативи, които да развиват и използват
креативността на децата и ще бъдат
предлагани както и безплатни занимания, така и услуги срещу заплащане.

Материа лна база

голяма - 400 м 2 (300 зрители)
Залата ще има възможност да се разделя на две части посредством преграда
по средата, което позволява гъвкавост
в планирането на дейностите в нея;
подходяща за бизнес презентации, „дискотеки“ за по-възрастни хора, деца и
юноши, сватби, рожденни дни, фирмени
и частни партита, професионални
обучения в други сфери, медитационни
семинари, йога курсове, изложби, изложения, снимане на клипове, обществени събития, разнообразни базари, по-големи
театрални и танцови представления,
музикални концерти на живо (500 души
публика), музикални партита (700 души),
по-големи презентации, уъркшопи, дебати; ще разполага с модерни, прибиращи
се седалки, ще бъде звукоизолирана,
топлоизолирана, с модерен танцов под,
най-съвременно мултимедийно оборудване, пултове, над 100 осветителни
тела.
средна - 200м 2 (150 зрители)
Тази зала ще е подходяща за репетиции,
театрални и танцови представления,
камерни концерти на живо, презентации, за по-големи танцови уъркшопи, помалки партита, празненства, годишнини, ще разполага с кабини за осветление
и звук, мултимедийно оборудване,
звукова система, пултове, около 60 осветителни тела.
ма лка - 100м 2 (80 зрители)
Подходяща за репетиции и представяния на камерни спектакли, уъркшопи,
дебати, обучения, семинари, школи за изпълнителски изкуства за деца и юноши,
вечерни класове; разполага с кабини за
осветление и звук, модерен танцов под,
мултимедия, пултове, около 30 осветителни тела, занимания с деца и юноши,
танцови класове (до 40 души).

най-ма лка (тип студио) - 50м 2
(30 зрители)
Подходяща за малки, „интимни“ сценични събития, литературни и драматургични четения и представяния, репетиции на маса, малки групи, клубове по
интереси, йога, малки танцови групи,
без долепена на залата кабина за осветление, с мултимедия и звукова система,
с модерен танцов под, щори, пулт, колони, около 10 осветителни тела.
Четирите зали са неслучайно замислени да е всяка следваща два пъти
по-малка от предишната. Идеята е залите да са като „матрьошки“- сценични
събития, предназначени за голяма - да
могат да се подготвят в средна, тези,
предназначени за средна - да се репетират в малка и т.н.
Това би улеснило практически използването на залите за максимално на
брой и вид събития и би оптимизирало
графика и програмирането.

•
•
•
•
•
•
•

съблекални със санитарни помещения
пространство за обучение на деца чрез инструментите на сценичните изкуства (100 м2)
малък ресторант/ бюфет/ бар от 172 м2
звукозаписно студио
библиотека с книги, албуми, брошури за съвременните изкуства
фоайета
малък амфитеатър за събития на открито

модел 1

Центърът ще разполага с четири
мултифункционални зали:

Допълнителни помещения

Екип
Артистичен директор
Носи отговорност за цялостната визия,
решения свързани с посоката, която организацията следва. Одобрява ролята на организацията в партньорства и проекти.
Административен директор
Носи отговорност за осигуряване на административен капацитет и изпълнение
на поетите ангажименти. Лобира и работи за подобряване на макро икономическата среда, работи за позициониране на
организацията и включването й в мрежи,
платформи, проекти от национална и
международна значимост. Работи в пряка
връзка с Артистичния директор в определяне на визията и взимане на решения.
Оперативен директор
На пряко подчинение е на Административния директор. Следи и определя дейностите, които касаят пространството. Комуникира с всички работещи, доставчици и
клиенти. Прави графици и ги координира.
Комуникира с гост артисти.

модел 1

ПР
Грижи се за отразяване на събитията в
публичното пространство и за имиджа.
Поддържа сайта, социалните мрежи и
комуникира с медиите. Работи пряко
с Административния и Артистичния
директор за създаване на стратегии за
позициониране на организацията.

Финансиране

Необходимият приблизителен бюджет
за функционирането на пространствата при този модел, е 38 000 лв. на месец,
или 456 000 лв. годишно.
Предлагаме при стартиране да бъде
заложена субсидия от 60% финансова
подкрепа от СО или 22 800 лв. месечно,
която да гарантира стабилен старт.
Остатъкът от 15 200 лв. ще е цел на организацията чрез реализиране на дейности
и предлагане на услуги.

режийни

електричество

6,000

реклама

2,000

вода

300

консумативи

1,500

СОТ

2,000

телефон

1,000
3,453.40

общо

16,253.40
лева

Маркетолог
Следи продажбите и е отговорен за ангажиране на нови публики и аудитории, за
ценообразуване и налагане на стратегии.

Координатор
Грижи се за гостите, комуникира нуждите
им с екипите (посреща, изпраща, настанява). На пряко подчинение е на Оперативния директор.

брой

заплата на
месец

Артистичен
директор

1

1,400

1,400

Административен
директор

1

1,400

1,400

Оперативен ръководител и уеб админ

1

1,000

1,000

ПР и уеб админ

1

1,000

1,000

1

1,000

1,000

Главен Счетоводител/ ТРЗ

1

1,100

1,100

Оперативен Счетоводител/ ТРЗ

1

900

900

Координатор

1

650

650

Хигиенист

4

400

1,600

Технически директор 1
и театър майстор

950

950

Зам. Техн. Директор
и театър майстор

800

800

Разпоредители
По време на събития ще следят за настаняване на посетителите, спазване на вътрешния ред. Ще се работи със студенти
от училищата по изкуства.

•
•
•
•
•
•
•

други позиции
Озвучител
Осветител
Сценични работници
Рецепционист и касиер
Хигиенист
Главен Счетоводител/ ТРЗ
Оперативен Счетоводител/ ТРЗ

1

2.	Невъзможност за покриване
на месечните режийни
разходи на Центра л ата пора ди
недостат ъчно високи приходи
Възможни действия за предотвратяване: изграждане на добър бизнес план
от мениджъра и ръководния екип с
добро предварително маркетингово
проучване на нуждите от зали в града,
евентуалните клиенти и пазара на вече
съществуващите подобни зали в София;
предварително вземане под внимание
още на фаза проектиране - помещенията и техниката да бъдат максимално
енергийно ефективни с цел намаляване
до минимум режийните разходи; изследване на възможности за алтернативни
енергийни източници (слънчева енергия,
геотермална енергия и др.).

общо

Маркетинг

Озвучител

2

700

1,400

Осветител

2

700

1,400

Сценични работници 6

650

3,900

Рецепционист и
касиер

3

550

1,650

Разпоредители

6

264

общо

33

Технически директор
и театър майстор
Носи отговорност за техническата
реализация, на пряко подчинение са му зам.
технически директор, сценичните работници, осветители и озвучители.
Познава всички детайли на сцената, договаря изпълнението и план за действие с
гостуващите трупи.
Заместник технически директор
и театър майстор
Покрива същите дейности, които има тетър майстора при неговото отсъствие,
като може да замести всеки един от техническия екип при неговото отсъствие.

1. Недобро разпределение на
правата и за дълженията или
поява на трудно разрешим
конфликт между включилите се
в НПО-то културни оператори.
Възможни действия за предотвратяване: да се направи внимателен и добър
подбор, серия от срещи, разговори, юридически консултации и професионален
тиймбилдинг (както с български, така и
с международни специалисти); да се „отработят“ предварително евентуални
конфликтни ситуации.

Екип,
бру тни суми

1 месец

непредвидени разходи, 10%

Рискове

Спрямо времевата линия на достигане на стабилно управление и развиване на добра маркетинг стратегия и
проектна дейност, се предполага нужда
от финансова подкрепа през първите 5
години, като в началото е по-висока, а в
края на периода по-ниска.
Това ще създаде условия за стабилизиране на екипа и развиване на механизми,
които да носят стабилен приход.
За калкулиране на бюджета е използван опита на институционален театър
в столицата с подобни параметри и
централна локация.

3. Разминаване или
конфликтност между
комерсиа лните и артистичните
управления и дейности на
Центра л ата
Възможни действия за предотвратяване: подбор на лидери на двете основни
дейности с опит в българска и в международна среда и разбиране на нуждите
и на двата взаимносвързани потока (комерсиалния и артистичния); определяне
на ясни квоти (лимити) на ползване по
отношение на всяка зала в Централата.

1,584
21,734
лева

общо разходи
за 1 месец

37,987.40
лева

общо разходи
за 1 година

456,000
лева

Пл ан за генериране на доход
в период от 5 години

ресурс

м2

приход/
година

Г1

Г1

Г2

Г2

Г3

Г3

Г4

Г4

Г5

Г5

Централата
40%

субсидия
60%

централата
50%

субсидия
50%

Централата
60%

субсидия
40%

Централата
70%

субсидия
30%

Централата
80%

субсидия
20%

Голяма зала 400 м2

400

14,367 лв.

38%

5,747 лв.

8,620 лв.

7,183 лв.

7,183 лв.

8,620 лв.

5,547 лв.

10,057 лв.

4,310 лв.

11,493 лв.

2,873 лв.

Зала 200 м2

200

7,183 лв.

19%

2,873 лв.

4,310 лв.

3,592 лв.

3,592 лв.

4,310 лв.

2,873 лв.

5,028 лв.

2,155 лв.

5,747 лв.

1,437 лв.

Зала 100 м2

100

3,592 лв.

9%

1,437 лв.

2,155 лв.

1,796 лв.

1,796 лв.

2,155 лв.

1,437 лв.

2,514 лв.

1,078 лв.

2,873 лв.

718 лв.

Зала 50 м2

50

1,796 лв.

5%

718 лв.

1,078 лв.

898 лв.

898 лв.

1,078 лв.

718 лв.

1,257 лв.

539 лв.

1,437 лв.

359 лв.

детски кът

100

3,592 лв.

9%

1,437 лв.

2,155 лв.

1,796 лв.

1,796 лв.

2,155 лв.

1,437 лв.

2,514 лв.

1,078 лв.

2,873 лв.

718 лв.

Ресторант

154

5,531 лв.

15%

2,212 лв.

3,319 лв.

2,766 лв.

2,766 лв.

3,319 лв.

2,212 лв.

3,872 лв.

1,659 лв.

4,425 лв.

1,106 лв.

Звукозаписно студио

54

1,940 лв.

5%

776 лв.

1,164 лв.

970 лв.

970 лв.

1,164 лв.

776 лв.

1,358 лв.

582 лв.

1,552 лв.

388 лв.

15,200 лв.

22,800 лв.

19,000 лв.

19,000 лв.

22,800 лв.

15,200 лв.

26,600 лв.

11,400 лв.

30,400 лв.

7,600 лв.

319,200 лв. 136,800 лв.

364,800 лв.

91,200 лв.

общо
1 месец
12 месеца

182,400 лв. 273,600 лв. 228,000 лв. 228,000 лв. 273,600 лв. 182,400 лв.

4. Невъзможност за покриване
на кредит (в случай, че се
стигне до този вариант за
развитие на първонача лната
дейност)
Възможни действия за предотвратяване:
за развитие на дейностите и утвърждаване на Централата в първите
години ще е необходимо не просто
покриване на разходите, поддръжка и
заплащане на екип, но и бюджет за дейности, които да имат възвращаемост
във времето – този процес трябва
да бъде добре обмислен и съгласуван с
Общината, избраната банка, гаранта,
специалист по кредитите и т.н.
5.	Неразпознаване на
Центра л ата от артистите,
публиките и общественост та
като очаквания „Цент ър за
съвременни изпълнителски
изкуства с интензивна
международна дейност“
Възможни действия за предотвратяване:
ако за нуждите на артистите остане
просто една малка зала за ежедневно
ползване, те най-вероятно няма да
разпознаят Централата като своя, в
този смисъл би следвало да се поучим от
опита на мениджърите на Radial System
Berlin като се постави артистичната,
културната и международна дейност
в центъра на вниманието, а комерсиалната (която издържа артистичната)
дори да не присъства оповестена на
сайта на Централата.
6.	Неразпознаване на
мултифункциона лната
голяма за л а като атрактивно,
качествено и изгодно място за
наемане под наем от страна на
потребителите за случването
на разнообразни комерсиа лни
дейности
Възможни действия за предотвратяване:
задълбочено проучване на статуквото
в града в тази област; голямата мултифукционална зала, за да е успешна, търсена и доходоносна трябва да предлага
и нещо в повече от това, което вече
го има на пазара, задължително е тя
да отговаря на най-новите европейски
стандарти, да се преобразува бързо, да
има най-добрата техника, обслужващи
екипи, акустика, звукоизолация, топлоизолация и др.; за да се избегне този риск
тя трябва да е построена без компромиси.

7.	Твърде бавно построяване
във времето или непострояване
на сгра дите и помещенията на
Центра л ата по начина, необходим за доброто изпълнение на
визията, мисията и дейностите
на Центра л ата
Възможни действия за предотвратяване:
този риск съществува в случай, че не
се постави за категорична цел откриването на Централата в годината на
председателството на България на Съвета на ЕС през 2018; необходимост от
обществена подкрепа, мотивация, прозрачност, публичност на целия процес,
добро предварително остойностяване,
контрол за построяване на точните
помещения по точния начин, с точните
материали, с точния вътрешен дизайн,
мебелировка, технически системи и
оборудване.
8.	Трудности свързани с
евентуа лното к андид атстване,
спечелване или управление
на европейски средства за
развитие на инициативата /за
построяване или оборудване/
Възможни действия за предотвратяване:
в случай, че настоящият модел ще се
развие със средства от съответните
за целта европейски фондове и искаме
да избегнем голямо забавяне и грешки,
е наложително да се поучим от опита
на други подобни реализирани проекти
в България и Европа, да се наеме консултант и съвет, които да наблюдава и
гарантира за правилното протичане,
отчитане, изграждане по всички фази
на проекта.
9.	Отнемане от страна на
Общината на правата на НПО-то
д а развива Центра л ата преди д а
е у твърдил а и стабилизира л а
дейностите си в общественото
и международното
пространство
Възможни действия за предотвратяване:
задълбочени консултации с юристите
на Общината и юристите на Гражданската инициатива, анализиране на предишни опити от страната и чужбина,
подписване на ясен договор между НПОто и Общината с точно разписване на
очакваните резултати, етапи, цели,
права и задължения и на двете страни.

Разпределение Ниво -1

модел 1

ситуация проектно пред ложение

1. Камерна зала – 210 кв.м.
2. Събирателно помещение за артисти – 15.4 кв.м.
3. Тоалетна с предверие – 3.6 кв.м.
4. Склад – 15 кв.м.
5. Фоайе – 64 кв.м.
6. Тоалетни с предверие – 32.8 кв.м.
7. Съблекалня – 11.2 кв.м.
8. Съблекалня – 11 кв.м.
9. Малка зала – 94 кв.м.
10. Склад – 48 кв.м.
11. Технически помещения – 98 кв.м.
12. Вертикална комуникация към фоайето – 15.4 кв.м.

Разпределение Ниво 0
модел 1

1. Голяма зала – 400 кв.м.
2. Събирателно помещение за артисти– 17.5 кв.м.
3. Гримьорни – 43.5 кв.м.
4. Склад – 25 кв.м.
5. Тоалетни с предверие – 7 кв.м.
6. Служебно фоайе – 24.5 кв.м.
7. Счетоводител – 10.2 кв.м.
8. Секретар – 10.2 кв.м.
9. Администрация – 31.5 кв.м.
10. Кухненски бокс – 9.5 кв.м.
11. Архив и склад – 9.8 кв.м.
12. Ел. Табло – 4.5 кв.м.
13. Входно фоайе – 43 кв.м.
14. Предверие с билетен център, гардероб,
охрана, кафе–книжарница – 176.6 кв.м.

15. Коридор – 4 кв.м.
16. Техническо помещение – 16.4 кв.м.
17. Техническо помещение – 20.5 кв.м.
18. Предверие – 7.2 кв.м.
19. Тоалетна с предверие – 3 кв.м.
20. Контролна стая – 7.4 кв.м.
21. Контролна стая – 10.2 кв.м.
22. Гримьорна – 19 кв.м.
23. Вертикална комуникация към фоайето – 24.5 кв.м.

Разпределение Ниво +1
модел 1

1. Коридор – 26.3 кв.м.
2. Детски център – 78.6 кв.м.
3. Творческа зона – 28 кв.м.
4. Стая за почивка с кухненскки бокс
и тоалетна – 26.4 кв.м.
5. Контролна стая – 17.3 кв.м.
6. Технически коридор – 26.8 кв.м.
7. Технически коридор – 26.8 кв.м.
8. Склад – 10 кв.м.
9. Тоалетна с предверие – 3.7 кв.м.
10. Супа бар – 112.3 кв.м.
11. Вертикална комуникация към фоайето – 38 кв.м.

разрез 2—2

модел 1
разрез 3 — 3

фаса д а югозапа д

разрез 1—1

разрез 4 — 4

Обемно решение и подходи

модел 1

Топлофиксация
ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТЪР —
ЛАБОРАТОРИЯ
ЗА СЪВРЕМЕННИ
ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ
ИЗКУСТВА
Визия

Мисия

ЦЕЛИ

Визията на Центъра е да подобри
качеството на живот в столицата
като създаде Дом за творчеството на
няколкостотин млади български артисти и техните публики; Оазис в града
за идеи, комуникация, обмен и Мост за
международно взаимодействие с колеги
и публики от цял свят.

Мисията на този модел е да срещне
интересите на четири страни:
• Столична община, която да развие в
културна забележителност свой изоставен и потенциално опасен градски
парцел;
• Гражданската инициатива на независимите артисти, които най-накрая да
придобият своята територия за креативност, експеримент и международен
обмен;
• Частният инвеститор, който да развие атрактивна дейност и качествени
услуги на много добро място в столицата и
• Обществеността на град София,
която да получи една нова, модерна,
красива, атрактивна, желана локация
за почивка, развлечение, образование и
високо качество съвременна култура.

В този модел основната цел е създаване
на Център за съвременни изпълнителски
изкуства не само като сграден фонд и
база, но и като лабораторен, изследователски и продуциращ Център. Това е явление, което липсва в нашата културна
реалност, а е реализирано и действащо
в повечето европейски страни, включително бивши социалистически и съседни
страни (Хърватско, Словения, Румъния).
Цел е и създаване на туристическа
забележителност от международно
значение в паркова част в центъра на
София с комбинирана функция на Артистичен Център и Престижен Ресторант
с отделни входове, както и условия за
забавления и обучение по изкуства на
деца и юноши. Идеята е двете основни дейности, които ще се развиват в
Комплекса да са паралелни, независими в
своето управление, да се допълват, подпомагайки се в привличането на публики
и клиенти, но и с ясно поставени условия
на взаимодействие и отговорности към
Общината и обществеността.

веселин димов
стефан щерев
арх. ра лица зортева

екип модел 2

модел 2

ПРИ УЧАСТИЕ НА ЧАСТЕН ИНВЕСТИТОР С КОМЕРСИАЛНА ДЕЙНОСТ

КОНТЕКСТ

ФУНКЦИИ

ТАРГЕТ ГРУПИ И ПУБЛИКИ

Няколко стотин млади български професионални артисти, танцьори, хореографи, режисьори, сценографи, драматурзи,
музиканти, композитори и др., които
работят от години на проектен принцип, не разпознават институционалните
театри като своя територия за изява,
както и институционалните театри не
ги разпознават като партньори.
Реформата при субсидирането на
държавните театри от друга страна
спомогна в последните четири години да
изчезнат напълно копродукциите между
независимите трупи и институционалните културни институти (включително общински). Останаха единствено
Червената къща и Дерида Денс Център
като места за независимо изпълнителско
изкуство, но те са крайно недостатъчни
за настоящите мащаби на свободната
сцена в София.
От няколко години, на серия от срещи между представители на Общината
и независими културни оператори установихме, че в града ни има Работещи
екипи без Място и Неработещи градски
локации без Екипи, които да ги обгрижват и развиват.
Пространството на бившата Топлоцентрала на НДК е такова място, което
българските свободни артисти разпознаха като подходящо , а международните
им колеги- експерти в анкета по време на
Международната среща на мрежата IETM
в София 2014, потвърдиха това.
Бившата Топлоцентрала на НДК е и
градска локация, която е много привлекателна и за частните инвеститори да
развият своя комерсиална дейност и доказателствата за това са вече налице.

• да обединява и консолидира независимите артисти и културни оператори
в сценичните изкуства в София като
инкубатор на нови идеи, естетики и
форми в съвременното изкуство;
• да е активен в международно отношение и с взаимодействията си да
е мост за българските артисти към
добрите европейски практики и към
колегите им в световен мащаб;
• да е с функция на пазител на некомерсиалното, стойностно, обществено
ангажирано изкуство;
• да работи в посока на повишаването
на професионализма, самочувствието и
авторитета на артистите, културата и изкуствата в обществото;
• да е  защитник на демократичните
принципи като дава възможност за
достъп и изразяване на различни гледни
точки в обществения дискурс;

• вече спечелените фенове на независимата изпълнителска сцена
• публики на съвременните изкуства в
София, търсещи разнообразие и качествени съвременни продукти, различни от
уеднаквената, комерсиална продукция
на институционалните културни центрове и театри
• интелигентни зрители от всички
възрасти, търсещи в града културен
център с европейско излъчване и дейности
• чуждестранни туристи в града, за
които това място ще бъде промотирано като атракция и място за висока
обществено ангажирана култура, отмора, забавления и срещи
• млади професионалисти от сферата на изкуствата, търсещи повече
информация, допълнително обучение и
възможноси за изява
• млади публики, търсещи алтернативи на статуквото
• деца и юноши, интересуващи се от
танц, театър, музика развиване на
техния интерес и заложби
• техните родители и близки
• живеещите в региона, виждащи пред
очите да се ражда за нов живот едно
с годините изоставено и потенциално
опасно място в центъра
• привърженици на еко и прогресивни
движения в обществото

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ
за изпълнението на Мисията
и Визията
• Създаване на пространства, където
независими артистични екипи по график
да репетират и показват пред публика
своите проекти.
• Отваряне на  реално пространство за
творчески експерименти и лабораторна
артистична работа в театъра, танца и
пърформанса.
• Създаване на условия за реализация на
международни копродукции и участие в
проекти по европейските фондове, както
и условия за посрещане на резиденти, колеги -професионалисти от изпълнителските
изкуства от чужбина по обменни програми
• Създаване на пространство за формален и неформален обмен, дебати, срещи,
дискусии, обсъждания, драматургични
четения и др.
• Създаване на пространства за обучения, тренинги, семинари, уъркшопи за повишаване на професионалната компетентност и умения на младите артисти.
• Създаване на програма за творческа
работа с деца и юноши по артистични
проекти, формиране на вкус и бъдещи
публики.
• Отваряне на постоянен ресурсно-информационен център и библиотека в услуга на артистите, културните оператори
и културната общественост.
• Създаване на пространство за музикални събития и концерти на живо, както и
за развитие на социални и интердисциплинарни взаимодействия и проекти.

ДЕЙНОСТИ
• репетиции на театрални, танцови и
музикални екипи
• представяне пред публика на театрални, танцови спектакли
• провеждане на концерти на живо на
музикални групи
• организация и провеждане на практически уъркшопи и обучения с български
или чуждестранни водещи
• организация и провеждане на тематични семинари и обучения
• организация на музикални партита
всеки петък и събота вечер
• провеждане на танцови класове в
малкото студио вечер
• организация и провеждане на постоянии школи и обучения по танц, театър и
музика за деца и юноши
• периодично (2 пъти в годината за по
месец) организация на сетивен театър
лабиринт за деца – нов, иновативен
интерактивен метод за учене чрез
преживяване
• посрещане и съвместна работа по
проекти с резиденти-чуждестранни
артисти и културни оператори
• репетиции и показване пред публика
на международни копродукции
• организация на цяла седмица на отворените врати с множество артистични събития на открито денем и вечер
в сградите на Центъра, около тях и в
парковото пространство с привличане
на хиляди души публика
• организация и провеждане на публични дискусии и дебати както на тема
„култура и изкуства“, така и по други
актуални теми в обществото
• провеждания на редовни четения
(веднъж седмично) на млади български
автори, драматурзи, писатели, поети
• провеждания на откривания, презентации и коктейли

ПРОСТРАНСТВЕНО РЕШЕНИЕ
В този модел съществуващият сграден фонд се използва по следния начин:
голямата съществуваща сграда (площ
772 м2) се отрежда за развитието на
инвеститорски интерес, а Артистичният център се разполага в част от
голямата съществуваща сграда (114 м2),
полувкопана съществуваща сграда
откъм северозапад и три новоизградени пристройки (две удължаващи
обема на полувкопаната сграда и една
разположена в пространството между
сградите).
Входът на центъра се разполага в
новопроектираната пристройка между
съществуващите сгради, която представлява едно ажурно изцяло остъклено
пространство достъпно както от североизток - откъм паркинг за посетители
с автомобили, така и откъм югозапад
- откъм парка за пешеходци. Тъй като
част от сградата е вкопана в хълм,
елемент от специфичния ландшафт
на парка, е предвидена възможност за
достъп и по хълма и озеленения й покрив
през второто ниво на пристройката.
Входът към сградата е вкопан на
1.70 м. от нивото на терена, поради
особеностите на съществуващата
сграда, но и като постигане на усещане за потапяне в една различна среда.
Тази денивелация в терена се използва
и за изграждането на амфитеатрално
пространство пред входа на центъра,
което може да се използва като външен
двор към основната зала, място за
самостоятелни събития на открито,
а също и гарантира една известна
откъснатост на артистичния център
от развиващите се в съседната сграда
инвестиционни намерения.

Материа лна база
Центърът ще разполага с три
мултифункционални зали:

голяма за л а, 260 м 2
(180 души)
Подходяща за по-големи театрални
и танцови представления, музикални
концерти на живо (250 души публика),
музикални партита (до 400 души), поголеми презентации, уъркшопи, дебати
модерни, прибиращи се седалки, звукоизолирана, топлоизолирана, модерен
танцов под, пултове, 60-70 осветителни
тела.

средна за л а, 126 м 2
(80 седящи места)
Подходяща за репетиции, камерни
театрални и танцови представления,
камерни концерти на живо (150 души публика), школи за изпълнителски изкуства
за деца и юноши, уъркшопи, обучения,
модерен танцов под, пултове, 30-40
осветителни тела.

ма лка за л а, 80 м 2
(40 души)
Подходяща за репетиции и представяния на най-камерни и интимни спектакли, по-малки уъркшопи, обучения или
семинари, танцови класове (до 20 души),
литературни и драматургични четения
и представяния, репетиции на маса, без
външна на залата кабина за осветление,
мултимедия и звук, с модерен танцов
под, щори, малък пулт, колони, мултимедиен прожектор, екран, 10-15 осветителни тела.

Освен тях, в това архитектурно
предложение, има и:
• възможност за артистични събития
на открито (при добри климатични условия) в мини амфитеатъра, образуващ
се на стълбите пред голямата зала;
• ресурсно-информационен център
за добри европейски практики (малка
читалня с книги, брошури, албуми);
• бар с  мърчъндайз ерия за срещи и
социални контакти;
• тераса прекрасна гледка - затревен
покрив на голямата зала;
• гримьорни, съблекални, санитарни
възли;
• офисна част;
• три резидентни стаи за общо 10
гости;

модел 2

Пристройката на терена представява свързващ компонент между двете
съществуващи сгради, като осигурява
лесна вертикална и хоризонтална комуникация между отделните елементи на
центъра. На второ ниво тя се развива с
два големи еркера и е третирана като
плътен цялостен обем, като осигурява
покритие на вкопаното амфитеатрално пространство на входа и същевременно с височината си оформя визуалната идентичност на артистичния
център откъм парковата среда - прави
го разпознаваем, видим и привличащ.
Проектирани са три многофукционални зали - две разположени на партерно ниво (в полувкопана сграда), с
възможност за пряк достъп към понижения терен на двора и общо входно
лоби и една на второ ниво в новоизградената пристройка с поглед и излаз на
озеленият покрив-тераса и съответно
хълма, част от парка. Към голямата
зала са осигурени помещения за артистите (гримьорни), склад, озвучителна
и осветителна кабина.
В използваната част от голямата
сграда се разполагат администратвна
зона (офис и кухня), санитарни възли и
ресурсно-информационен център на
партерно ниво и резидентски център с
общ санитарен възел и кухня на втори
етаж.
Организирано е и пространство за
кафене-бар с възможност за библиотека и продажба на материали свързани
с дейността на центъра. Разполага се
също на втори етаж към озелен покрив
и с поглед към парковата част.
Сградата разполага и със сутерен под
зоната на пристройката за технически
и складови нужди.
Търсен е запомнящ се съвременен и
опростен вид на центъра- прави линии
и ясни обеми в съзвучие със съществуващите сгради. Новоизграденият обем на
пристройката се издига във височина,
като с плътността си контрастира с
цялостното остъкляване на партерно
ниво и изглежда илюзорно свободно
стоящ във въздуха-загатващ за ценно
съдържание скрито от семплата външност

ПРОГРАМА
Идеята за програмирането би била да
се използват максимално даденостите
на сградата, за да могат колкото се
може повече екипи да имат възможност
да се възползват от базата и добрите
условия за работа.
Изпълнението на месечното програмиране и комуникацията с артистите
ще се извършва от артистичния директор, а концепцията и селекцията ще се
решава в срещи на всеки три месеца от
Артистичния Борд.

модел 2

МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ
След консултации с юрист се установи,
че най-удачната форма би била Гражданската инициатива и Частния инвеститор да влязат в легално съдружие, като
подпишат помежду си ясен и детайлен
договор за правата и задълженията си.
Новоучреденото сдружение от своя
страна би следвало да подпише договор
за публично-частно партньорство със
Столична Община за срок от 10 години.
Управлението на Артистичния
център ще бъде напълно независимо
от управлението на Комерсиалната
инициатива. Това трябва да е много
ясно поставено, както във взаимния им
договор, така и в договорът с Общината, която да бъде гарант за това, че
този имот ще запази приоритетното
си културно предназначение и автономността при управлението си.
Предлагаме модела на управление
да е чрез Надзорен съвет, Артистичен
борд и Работен екип.
На дзорен съвет
Предложението е Надзорният съвет да
се състои от 11 експерти:
• трима от Общината
• трима от изпълнителските изкуства (по един за театър, танц и музика)
• двама от други области (социологиякултурология, образование, екология),
които да имат отношение към изпълнителските изкуства и обществен
авторитет
• един в областта право и финанси
• един представител на Министерство на културата
• един специалист по европейски проекти и сътрудничество
Всички в Надзорния съвет трябва да
имат добри познания и опит в сферата
на културните политики. Участието в
надзорния съвет е почетна длъжност.
Надзорният съвет се събира три пъти
годишно.
Неговата функция е да следи дали се
следва зададената посока на развитие
на Центъра, да наблюдава за изпълнението на мисията и функциите му в
обществото, да гласува важни решения, да избира мениджър и артистичен
директор с мандат от пет години и да
се среща с тях два пъти годишно.
Артистичен борд
Артистичният борд се състои от 5-ма
души:
• тримата експерти по танц, театър
и музика от Борда
• артистичния директор на Центъра
• административния директор на
Центъра

Той се среща 4 пъти в годината.
Неговата функция е да взема концептуални и естетически решения относно артистичната посока на Центъра и
решения относно селекцията на спектаклите за репетиции и представяне.
А дминистративен директор
Длъжността изисква професионални
мениджърски умения и опит, лидерски
качества, висока степен на организираност и сериозност, отлични умения за
работа в екип, опит с писане, реализация и отчитане на проекти, вкл.
европейски, познания и опит с културни
политики в България и Европа е предимство, добри познания в областта на
финансите и управлението, новите
технологии, връзки и познанства с културни оператори в България и чужбина,
висок праг за стрес, самообладание,
отлични умения за работа с компютър,
за работа в мрежа, отлично писмено и
говоримо владеене на английски, познание на други езици.
Артистичен директор
(Програматор)
Длъжността изисква професионален
опит и детайлно практическо познаване на Артистичен работен процес,
отлично познаване на общността на
независимите артисти и културни оператори от изпълнителските изкуства в
София, добър вкус за изкуство, лидерски
качества, отлични комуникационни умения, креативно и комбинативно мислене, висока степен на организираност и
сериозност, отлични умения за работа
в екип, опит с реализация на проекти,
познанства с артисти, компании и културни оператори в чужбина, отлични
умения за работа в мрежа и отлично
писмено и говоримо владеене на английски, познание на други езици.
Проектен координатор
(Международни връзки)
Длъжността изисква опит и умения в
писане и отчитане на проекти, детайлно познаване на всички местни,
регионални и национални фондове,
донори, фондации, културни оператори
и институции, отлично познаване на
чуждестранните фондове и европейски
програми и умения да се пишат международни проекти, отлично владеене на
писмен английски, способност за работа
в мрежа, интелигентност, сериозност,
последователност, надеждност.
Технически координатор
(Теат ър-майстор)
Длъжността предполага координация
на всички технически изпълнители в
центъра, отговорност за поддръжка
на техническата изправност на всички
съоръжения в Центъра; изисква отлична техническа компетентност и
сръчност; познаване на ел. инсталации,
апаратури, пултове, системи, озвучителна техника; разбиране за изработка
и безопасно пренасяне на декори, съхраняване на костюми, реквизити; лидерски, организационни и комуникационни
качества; отговорност, надеждност,
самообладание, точност, да е в течение с новите тенденции в сценичната
техника, владеене на английски.

Озвучители (Сценични
сътрудници), 2 души
Длъжностите са равностойни и изискват висока компетентност при боравене с озвучителна техника, пултове
и др,; познаване на новите технологии
и тенденции; боравене с концертна
техника; способности за екипна работа,
комуникативност, адекватност и
гъвкавост; с готовност за помощ при
сглобяване и разглобяване и пренасяне
декори; адаптивност и самообладание
за изискванията на различните събития
и ситуации, висока мотивация, професионализъм, отговорност, лично отношение към изпълнителските изкуства,
владеене на говорим английски.
Осветители (Сценични
сътрудници), 2 души
Длъжностите са равностойни и изискват висока компетентност при боравене с осветителна техника, пултове
и др.; познаване на новите технологии
и тенденции; боравене с мултимедийни
прожектори; способности за екипна
работа, коникативност, адекватност
и гъвкавост; адаптивност и самообладание за изискванията на различните
събития и ситуации, висока мотивация,
професионализъм, отговорност, лично
отношение към изпълнителските изкуства, владеене на говорим английски.
Счетоводител
Длъжността изисква сериозен опит и
умения в отчитане и осчетоводяване
на дейности в артистичен център, сериозен опит и умения в отчитане и осчетоводяване както на български, така
на международни проекти; познаване
на законите и правилата в сектора,
отлично писмено владеене на английски;
надеждност, сериозност, точност.
Връзки с общественост та
Длъжността изисква хиперактивна личност с детайлно познаване динамиката
на културния живот, на институциите,
артистите, културните оператори,
таргет групите и публиките в града;
необходим предишен опит с PR дейности за сериозни събития и форуми;
интелигентност, представителност,
креативно и комбинативно мислене,
отлична комуникативност, връзки, самочувствие, задълбочен общ поглед към
събитията в обществото, добро познаване и отношение към изпълнителските
изкуства и независимата сцена, носи
отговорност за добрия имидж, адекватното представяне на продуктите
на Центъра, публичния интерес към него
и добрите контакти на Центъра с другите сфери и сектори в обществото.
Маркетинг/ Рекл ама / Прод ажби
За длъжността се изисква хиперактивна личност с модерно съвременно
мислене, с отлични комуникационни и рекламни умения и детайлно познаване на
динамиката на публиките в града; умения за създаване на мрежи, познанства,
контакти, партньорства; изявени умения за провокиране, задържане и направляване на общественото внимание и
интерес, отлично владеене на най-новите методи за комуникация, социалните
мрежи и др.; цел на тази длъжност е да
създаде атрактивна съвременна система за продажба на билети, абонаменти,
промоции, пакети, електронни резер-

вации и др.; в тази длъжност влиза и
организация на продажбата на сувенири
с бренда на Центъра в обособеното за
целта пространство до бара на втория
етаж.
Офис мениджър
Билетен касиер
Обслужване гардероб, 2 души
Длъжностите са равностойни и са за
млади, интелигентни, чаровни, лъчезарни, представителни, спонтанни хора,
които умеят да приветстват по естествен и позитивен начин идващите
в Центъра, да ги карат да се чувстват
уютно, спокойно и добре дошли; изискват се познаване и любов към изпълнителските изкуства, познаване на психологията на купувача, чувство за хумор,
лекота; отлични умения за продажба, за
работа с компютър и работа в екип
Домакин/
Интериорен Хигиенизатор
Длъжността е за сериозна, отговорна,
енергична личност, която да е в състояние да поддържа ежедневно чистия,
подреден и приветлив вид на вътрешността на Центъра; отговорност за
хигиенизацията и снабдяването на
всички общи и санитарни помещения
Домакин/
Екстериорен Хигиенизатор
Длъжността е за сериозна, отговорна,
енергична личност, която да е в състояние да поддържа ежедневно чистия, подреден и приветлив вид на външността
на Центъра; отговорност за добрия вид
на градината, почистването на подовите площи, подрязването на дървета и
растения и поддържането на тревните
площи по покривните части и непосредствено около Центъра.
Общият брой на мениджърския и работния екип да бъде 15 човека.
Сравнение – това е два пъти помалко от обслужващия персонал на ТР
„Сфумато“, четири пъти по-малко от
Малък градски театър и колкото в Червената къща, но с по-голяма територия
и повече зали за управление. Идеята е да
се работи по-оптимално, интензивно
и професионално, като някои от екипа
комбинират по две функции, а предложените заплащания са малко (около
20%) по-високи от средното за културен
институт в София.

нение на своите функции, цели, мисия и
визия.
Приемаме, че инвесторите ще
построят и мебелират предложените
по проекта 1170 м2 застроена площ за
Центъра.
Техническото оборудване може да
бъде закупено с кандидатстване по европейски проекти или набавено от дарителски акции (от най-голямата мрежа
на независимите артистични центрове
Trans Europe Halles биха съдействали за
това).
Остават единствено разходите за
заплащане на един масимално мотивиран и оптимизиран екип от 15 професионалисти (общо 14 000 на месец x 12
месеца = 168 000 на година) и поддръжка
на сградата (консумативи, ремонти,
комуникации - общо 2000 лева на месец x
12 месеца = 24 000 годишно), тоест общо
192 000 лева годишно.
Екип,
бру тни суми
брой

заплата
на месец

Административен
директор

1

1,300

1,300

Артистичен
директор

1

1,300

1,300

Проектен координатор / Межд.дейност

1

1,100

1,100

Технически коодинатор / Т-р майстор

1

1,000

1,000

Връзки с обществеността

1

1,000

1,000

Маркетинг/ Реклама
/ Продажби

1

1,000

1,000

Счетоводител

1

900

900

Офис мениджър/
Касиер/ Гардероб

2

850

1,700

Озвучител/ Сценичен 2
сътрудник

850

1,700

Осветител Сценичен сътрудник

2

850

1,700

Интериорен хигиенист/ домакин

1

650

650

Екстериорен хигиенист/ градинар

1

650

650

общо

15

Според гореспоменатия предложен
договор, Частният инвеститор се задължава да покрива разходите на целия
Комплекс, което включва
• данък сгради
• данък смет
• разходи за отопление
• разходи за електричество
• разходи за вода
• разходи за охрана
за целия период на договора от съществуването на Комерсиалната инициатива или в срок от минимум 10 години.
Това обстоятелство поставя Артистичната инициатива в позиция да не
съществува и твори в постоянен стрес
как да покрие данъците и енергийните
си разходи всеки месец, а да развива
качествено своите дейности за изпъл-

14,000 лева

общо за година

168,000 лева

поддръжк а
брой
консумативи, ремон- 12
ти, комуникация

ФИНАНСИРАНЕ

общо

общо

разход на
месец

общо

2,000

24,000
24,000 лева

общо разходи за 1 година

192,000
лева

Оттук са възможни два варианта:
ПЪРВИ вариант
Центърът да трябва да изработва с
дейност тези средства, което значи 192
000 лева делено на 365 дни в годината
= 526 лева на ден, или 15 780 лева на месец
е сумата, която трябва да изработва
Центъра, за да съществува и за да е на
професинално европейско ниво.
Това може би не е невъзможно.Това
би насочило енергията и уменията на
работния екип (и разбира се индиректно
на артистите) основно в:

• показване предимно на вече готови
продукции
• справяне с трудни условия и съкратени графици за репетиции
• масирано отдаване на зали и услуги
под наем в сградата
• организиране на платени на пазарна
цена обучения и уъркшопи
• изискване на наем за ползване на зали
и техника към артистичните екипи
• вземане на 50-70% от „приход билети“
за Центъра
• за международна дейност не би останало много време и ресурс
ВТОРИ вариант
Тези средства се покриват цялостно или
80% от Общината, Министерство на културата или Спонсор (както в описаните
добри практики от Хърватско и Словения) и се създават Реални условия за развитие на лаборатория, експериментален
център за сценични изкуства на свободен
проектен принцип с възможност и за продуциране и международна дейност.
В този вариант, работният екип (и
индиректно артистите) ще насочат
енергията си за:
• създаване и поддържане на условия не
само за показване, но и репетиционни
процеси за развитие на нови форми и
изследователска работа
• три зали биха били на разположение
безплатно за артисти и постоянно
заети, което би създало реален интензитет, наситеност, „общ дом“, Център
• ще могат да се организират обучения
и уъркшопи безплатно или на по-ниски от
пазарните, достъпни за артистите цени
• всеки екип ще има достъп до оборудването, ресурсния център и библиотеката
• артистичните екипи ще могат да
вземат 70% от прихода билети, а само
30% да остават в Центъра, каквато е
тенденцията в Европа и искането на
Асоциация за Свободен Театър / АСТ / от
2009-та година.
При този вариант, Центърът ще е потърсен и обитаван, не просто използван
от артистите, а това винаги се усеща и
от публиките.
Във вариант ВТОРИ набраните от
дейности приходи, при ясна отчетност и
пълна прозрачност (за което гарант ще
бъде и Надзорния съвет и Борда) могат
да бъдат реинвестирани в:
• по-мащабна международна дейност
и обмен (което би поставило българските изпълнителки изкуства реално на
европейската карта, би потенциално
генерирало допълнителни възможности,
ресурси и по-големи бъдещи проекти за
Центъра, както и по-голям интерес към
София като град и столица с Център за
съвременни сценични изкуства).
• да реинвестира в собствена продукция и съучастие в копродукции с артисти
и културни оператори от други страни (което привлича по-голям местен и
чуждестранен интерес и допринася за
приобщаването към добрите европейски
практики и тенденции).
• в организация на публични артистични
летни събития на територията на имота и в парковата част около него, които
да привличат хиляди граждани на София
(подобно на събитието на Сфумато
„Малък сезон“ всяко лято, но в по-голям
мащаб –като отворени дни в парка на
изпълнителските изкуства
в София).

ФИНАНСОВА ПРОГНОЗА
ЗА 5 ГОДИНИ

Едно твърдение в професионалните
среди гласи, че културен Център се
утвърждава като такъв в обществто
поне за пет години.
Ако евентуално моделът „ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТЪР - ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СЪВРЕМЕННИ ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ИЗКУСТВА“
ПРИ УЧАСТИЕ НА ЧАСТЕН ИНВЕСТИТОР С
КОМЕРСИАЛНА ДЕЙНОСТ бъде удобрен
от новия СОС на грaд София в началото
на 2016 година и започнат процедурите, разрешителните, обществените
поръчки, то той има шансове да бъде
завършен (при ускорените темпове на
строителство с частен инвеститор)
до есента на 2017г., или пролет/ лято на
2018, което би съвпаднало с годината на
председателството на България на Съвета на ЕС. Тоест първите пет години
от развитието на Центъра биха евентуално били от лято 2018 до лято 2023.
При финансовия модел - самоиздръжка придобитите от дейност средства
ще отиват изцяло за заплащане на
мениджърския и работен екип, поддръжка и дообзавеждане на сградата, залите
и студията към нея, както и градината
около нея.
Реалистично е да се очаква, че в
първите 3 години, преди Центърът да
стъпи на краката си и се развие, няма
да може да покрива напълно дори тези
разходи и ще се наложи изтегляне нисколихвен кредит.
Вероятно от четвъртата година при
блестящо управление и спечелени субсидии от други донори в и извън България,
Центърът евентуално ще може да
покрива разходите за заплащане труда
на екипа си, поддръжката на сградата,
комуникациите и ежедневните консумативи по дейностите.
Финансовата прогноза при този
вариант за първите 5 години е, че те
биха били трудни, Центърът би оцелял,
но едва ли ще може да се инвестира в
продуциране, международни копродукции и летни публични събития.

При финансовия модел – с поети
разходи чрез субсидия за Работен екип
и поддръжка от Общината, Министерство на културата или Спонсор,
Центърът ще може да отчита приход
от дейности, който би бил за първата
година около 100 000 лева/ около 8 300 на
месец или около 280 лева на ден.
За следващите години може да се
очаква, че тази сума ще нараства със
средно 20% на година или с по около 20
000 лева, достигайки евентуално през
2023 година сума от 200 000 лева.
Финансовата прогноза при този вариант е, че Центърът ще разполага със
средства, които при тотална прозрачност, с открита дискусия и решение на
Борда всяка година, ще бъдат реинвестирани в реализиране на дейности и
проекти, които утвърждават и развиват Центъра по пътя на изпълнението
на неговата мисия и функции в обществото. Ще могат да се инвестират
средства в продуциране, международни
копродукции и летни публични събития
или каквито други разходи Бордът удобри за съответната година.

РИСКОВЕ
1. Комерсиа лната и Артистичната инициативи д а си пречат
една на друга
Възможни действия за предотвратяване:
да имат отделни подстъпи (входове),
както и да се направят всички пространства добре звукоизолирани.
2.	Не достат ъчно ясен и добър
договор между Комерсиа лната
и Артистичната инициативи, не
защитаващ достат ъчно твърдо
и категорично интересите на
Гражд анската организация (в
случая Артистичната инициатива)
Възможни действия за предотвратяване: още на брой и още по-задълбочени
консултации с юристи, избиране на найдобрия възможен адвокат при съставяне на договора.
3.	Не достат ъчно добър договор
между новосъзд а деното ново
Сдружение /Артистичната и
Комерсиа лната инициативи / и
Столична община /като собственик на земята и сгра дите /
за експлоатация на имота
Възможни действия за предотвратяване:
сериозна и детайлна комуникация между
юристите на Общината, Частния инвеститор и Артистичната инициатива, не вземане на прибързани решения.
4.	Изпа д ане в непл атежност в
течение на времето на Комерсиа лната инициатива
Възможни действия за предотвратяване:
форс-мажорно обстоятелство, никой не
го желае, не може да се предвиди.
5.	Неразпознаване на имота от
артистите, публиките и общественост та к ато Цент ър за съвременни изпълнителски изкуства
6.	Брандиране на мястото в медиите и съзнанието на общественост та с акцент към Комерсиа лната инициатива
Възможни действия за предотвратяване:
те са свързани, 5. е риск, ако се случи 6. –
Комплексът трябва да бъде брандиран
пред обществеността и медиите като
Културен център с комерсиална инициатива (да кажем – елитен ресторант), а
не обратно.
7.	Непострояване на сгра дите
и помещенията на Цент ъра от
страна на Комерсиа лната инициатива по начина, по който
са за д а дени от Артистичната
инициатива и договорени помежду им
Възможни действия за предотвратяване: Артистичната инициатива има
собствен архитект, който ще работи
до съгласие с архитекта на Комерсиалната инициатива, за да има Комплекса
хубав и единен вид, после подписват
договор с точни указания какво трябва
да се построи, с какви материали и в
какви срокове, в случай на неизпълнение
Артистичната инициатива би следвало
да има право да се оттегли, а Комерсиалната автоматично да загуби правото си да ползва терена.

8.	Намеса от страна на Комерсиа лната инициатива в управлението на Цент ъра за съвременни изуства
Възможни действия за предотвратяване: гарантира се в договора, гарант за
това става Общината и Борда.
9.	Намеса от страна на Общината в дейност та на Комерсиа лната инициатива
Възможни действия за предотвратяване: в договора между Сдружението
за ползване и Общината се определят
права и задължения, начини на контрол и
обстоятелствата, при които Общината може да се намесва.
Най-общо рисковете на трите страни
в този модел биха били следните:
За Столична община:
• Да не бъде зле употребена и развита
нейна собственост
• Да не бъде повод отдаването на
имота за лош ПР в общественото пространство
• Да не бъде превърната по неведом
начин в течение на времето собствеността на имота от общинска в частна
• Да не изпълни Центъра поставената
си мисия и функции
• Да не „задуши“ Комерсиалната инициатива Гражданската

За Гражд анската (артистична)
инициатива:
• Да не бъдат подведени от Комерсиалната инициатива
• Да не трябва да се настаняват и
развиват дейност в сграда, която не е
построена по начина, по който са искали
• Да не бъдат спрени, цензурирани,
прекъснати, сменени или прогонени в
процеса на развитие на своята дейност
от Комерсиалната инициатива или
Общината
• Да не бъде припознат Центъра от
артисти, медии, публики заради подялбата на имота с друга оргнизация
• Да не успеят да развият дейността
на Центъра по начина и в мащаба, в
който са възнамерили
За Комерсиа лната инициатива:
• Да не успеят да си върнат инвестицията
• Да не им бъде предоставен терена за
достатъчно дълго време
• Да не потръгне добре комерсиалната
им инициатива
• Да не бъдат изгонени от терена
при политическа промяна в Общината,
докато са в процес на развитие на дейността си
• Да не бъдат подведени или злепоставени пред клиентите си от артисти
или събития на Центъра

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Безспорно този модел съдържа и рискове. Подобно взаимодействие не е правено и не може да се ползва вече отъпкан
път или разработен канал при всички
процедури и изпълнения. Точно за това е
и голямо предизвикателство.
Исторически погледнато, публично-частни партньрства с въвлечена
културна гражданска организация не са
правени досега, но от друга страна за
разрешение на хроничните проблеми на
културата и изкуствата в София отвсякъде ни съветват, че е необходимо
да се въвлече и бизнеса като партньор.
Този модел е възможност за това.
Възможност да се създаде първо, но
успешно и трайно „win-win-win“ между
институция, бизнес и гражданска инициатива.

модел 2

В обобщение, от гледна точка на
финансирането, с първия вариант ние
не бихме създали нещо, което го няма
в града – и Червената къща, и ДНК в
подлеза на НДК, и The Fridge, и ателие
Пластелин, и галерия Етюд, и Виваком
Арт хол, и множеството частни клубове са подобни малки места, с ограничена
техника и публики, без бюджет, които
приютяват за определена вечер независими танцови, театрални или музикални събития...
Такива места ще продължава да
има, но те не могат да отговорят на
нуждите на вече развитата свободна
изпълнителска сцена в София.
Можем да направим ново подобно, но
няма да променим нищо съществено в
общата картина, нито ще се приобщим
повече към Европа, нито ще създадем
истински център за независимо проектно изкуство, което е цел, заложена от
години в стратегията за развитие на
културата в София.
Вторият вариант е много по-потенциален, той може да породи, развие и
поддържа явленията, които искаме да
има, а все още ги няма:
• място за лабораторна, некомерсиална артистична дейност в сферата на
сценичните изкуства (танц, театър,
музика).
• място с по-добри, по-достойни,
по-европейски условия за работа на
артистите на свободна практика от
сценичните изкуства
• място с интензивен международен
обмен, което да се идентифицира,
търси и посещава от публиките като
европейско пространство за култура и
изкуство в София

Легенд а

модел 2

Разрез Б—Б

Разрез А—А

Ситуация

1. Център за съвременни изпълнителски изкуства
1.1. 	Съществуващи сгради
1.2. 	Новоизграждаща се сграда
2. 	Пространство за развитие на инвест. намерение

Разпределение партер

модел 2

Разпределение полуетаж +0.70

Разпределение полуетаж +1.00

1. Входно лоби – 120 кв.м.
2. Многофункционална зала – 260 кв.м.
3. Многофункционална зала – 126 кв.м.
4. Съблекалня – 9 кв.м.
5. Душ
6. Тоалетна
7. Тоалетна инвалиди – 3 кв.м.
8. Пом. поддръжка – 4 кв.м.
9. Информационен център/ офис – 16 кв.м.
10. Кухня – 8 кв.м.
11. Офис – 21 кв.м.
12. Коридор – 19 кв.м.
13. Пом. чакащи артисти – 21 кв.м.
14. Склад – 44 кв.м.
16. Кафене/ Библиотека/
Продажби – 79 кв.м.
17. Многофункционална зала – 80 кв.м.

18. Стая – 13 кв.м.
19. Стая – 23 кв.м.
20. Баня и тоалетна – 4 кв.м.
21. Кухня – 22 кв.м.
22. Пом. осветление/ озвучаване – 25
кв.м.
23. Техническо помещение ОВИ – 34 кв.м.
24. Стълба – 13 кв.м.
25. Гримьорна – 26 кв.м.
26. Склад – 15 кв.м.

модел 2
Разпределение 1 етаж

модел 2

Инс трумент за
културни политики

Център за съвременно
изкуство, архитектура
и дизайн — ТЕЦ
(Творческо–експериментален център)

Визия
Да бъде МЯСТОТО за българско съвременно и експериментално изкуство, архитектура и дизайн, което ражда нови
тенденции на световно ниво и развива
и приобщава обществото към устойчиви ценности и политики чрез изкуство
и култура.

Мисия

•

•

модел 3

•
•
•

Биляна Нешева
Архитектурно студио dontDIY
Боян Стоянов
Гергана Димитрова
Бояна Гяурова
А дриана Андреева
Боряна Черкелова
Андреан Нешев
Велина Стойкова
Виктория Тодорова
Никол ай Тодоров

екип модел 3

•
•
•

Пространство за ДИАЛОГ:
между българските
артисти, архитекти
и дизайнери
между българските
творци и чуждестранните
им колеги
между творците
и публиката
между творците
и обществото
между творците
и политиците
между поколенията
между дисциплините
между изкуството
и други сектори

Специфичен фокус:
Място за развитие на всички
форми на съвременно новаторско и експеримента лно изкуство и чуждестранен обмен.

Създаването на арт центъра ще бъде
инструмент за постигане на политиките, заложени в Стратегията за развитие на културата в София, 2013–2023
година. На практика той ще изпълнява
и трите приети основни хоризонтални
политики за развитие на културния
живот в София – „Инфраструктура”,
„Образование и способности за активно разбиране и участие” и „Иновации и
отваряне”.
Това той ще изпълнява чрез функционирането му като „творческа
инфраструктура за пълноценен творчески процес, включително материална
инфраструктура (сцени, зали, оборудване
и т.н.); информационна инфраструктура
(пространства за диалог за култура);
финансови инструменти (подкрепа
и стимулиране на творческата дейност – професионална и любителска);
инфраструктура на човешките ресурси
(професионална подготовка на културни
мениджъри, местни културни посредници и други).” Ще предлага „...различни
формати и инструменти за развиване
на способностите на граждани от различни възрасти да разбират изкуствата
... и да бъдат творци в ежедневната си
дейност.” (стр. 12 от „Стратегията“)
В същото време ще спомага за реализиране на един от основните заложени
приоритети, а именно „отварянето на
културния живот, като под това се разбира както стимулирането на активен
културен обмен с Европа, Азия, САЩ и
други близки и далечни държави и региони,
така и активният културен обмен с
различни части на България. Цел ще бъде
също така и цялостното отваряне на
културния живот към нови форми, стилове, жанрове, подходи, както и използването на нови технологии с акцент върху
експеримента и иновациите…”(стр. 12 от
„Стратегията“)
Създаването на такова пространство е заложено в приоритет „Култура и човешки капитал”, където сред
индикаторите за успех за изпълнение
на този приоритет е посочено съществуването на „изграден и действащ
съвременен мултифункционален арт
център, предоставящ както пространства за създаване на културни продукти, така и пространства за излагане и
представяне.”(стр. 20 от „Стратегията“)
Освен този приоритет, Арт центърът ще спомага и за реализирането на
следните политики, заложени в Стратегията:

Дост ъп до култура (
стр. 15)
• Разработване и реализиране на
програми за развиване на интереса към
определени изкуства...стимулиране на
интереса към съвременния танц и музика, към архитектурното наследство.
• Стимулиране на представянето на
разнообразни и нови културни форми
и жанрове, включително европейски и
световни.
• Привличане на нови аудитории чрез
използване на нови технологии, образователни програми и прилагане на работещи международни практики.
• Разработване на програма за развитие на капацитета на културните
мениджъри от всички райони на София,
включително чрез обучения, обмени и
други форми.
• Разработване на специални програми
и инициативи за реализиране на достъп
до културни продукти и събития на хората с увреждания,… а също така експериментални програми за субтитри при
сценичните изкуства за хора с увреден
слух и други подобни инициативи.
КУЛТУРА И ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ
(стр.18)
• Развиване, привличане и задържане
на творци, които да живеят, творят и
представят произведенията си в града.
• Насърчаване на образователната и
културна мобилност, обмените и участието в международни мрежи, които да
отворят града към световните културни тенденции и да дадат възможност
за трансфер на културни и социални
иновации.
• Активно действаща програма за подкрепа на иновативни и експериментални
проекти на индивидуални артисти и/или
неформални групи, които обогатяват
културния фонд на града;

РАВНОПОСТАВЕНО УЧАСТИЕ В
ГЛОБАЛНИТЕ КУЛТУРНИ ПРОЦЕСИ
(стр.29-30)
• Улесняване на комуникацията и международния трансфер на опит и знания
между софийски културни организации
(независимо от статута им) и колегите им от други държави. Включване на
темата за международното сътрудничество, участието в мрежи и създаването на копродукции като отделна тема
в обучението на мениджъри и продуценти. Сътрудничество с университети.
• Подкрепа за създаване на международни творчески резидентни програми
чрез предоставяне на инфраструктура
(ателиета, репетиционни пространства, работни пространства и оборудване) и/или финансиране на проектни
предложения за такива програми.
Обвързване на резидентните програми
с производството на продукт, свързан
със София.
• Осигуряване на нови пространства и
оборудване за представяне на изкуство,
съобразени с международните стандарти за инфраструктура, която да може
да посрещне техническите изисквания
на големи събития в областта на културата и изкуствата;
• Насърчаване създаването на оригинални съвременни копродукции в София
с участието на творци от различни
държави, чрез създаване на специален
фонд за поощряване на копродукции;
• Осигуряване на домакинството на
София на годишните срещи на европейски и световни мрежи в областта на
културата, изкуството, културните
политики чрез сътрудничество и подкрепа на софийски организации-членки
на такива мрежи.
• Подобряване на комуникацията на софийски културни събития и организации
за привличане на аудитории и участници
извън страната, засилено уеб присъствие на английски език. Сътрудничество
с рекламни агенции и експерти по комуникация.

Създаването на пространство за
споделяне и създаване на съвременни
изкуства, архитектура и дизайн, ще
спомогне за по-доброто възприемане и
разбиране на изкуството днес. Това е
изключително важно, тъй като съвременното изкуство отразява начина по
който се развива и променя обществото днес, то е естествена рефлексия на
живота около нас.
Масово хората нямат време, нямат
възможност съзнателно да осмислят
и пречупват начина по който тези
промени им въздействат. Те са част
от процеса и не могат да попаднат в
позицията на „наблюдател”. В същото
време, артистът, бидейки различен в
своята чувствителност към заобикалящия го свят, притежава тази изключителна способност да се оттегля, да
вижда и да наблюдава през перспективата на аутсайдера, на външния човек.
Двете страни имат нужда една от
друга – обществото, за да получи нови
инерпретации, нови отговори, или да
стигне до нови въпроси, а артиста – да
изпълни своята мисия. Тези две страни
имат нужда от пресечна точка – място,
пространство, което да ги среща.
Както и място, където най-младото поколение – децата и юношите, от рано
да придобият разбиране и отношение
към съвременното изкуство.
От друга страна, макар и строги индивидуалисти, артистите имат нужда
от комуникация и общуване помежду си,
тъй като диалогът е на съвсем друго,
много абстрактно интелектуално
ниво. Също така създаването на една
отправна точка за всички, каквато би
представлявало това пространство,
е основа за създаване на мрежовост –
място, където артистите и творците
от различните дисциплини и поколения
ще се запознават, ще обменят опит и
идеи, ще създават бъдещи партньорства и взаимодействия. Така ще се
раждат нови артистични продукти и
течения. Това би било естественото
място, където другите сектори биха
могли да се свържат с тях.
Освен създаване на локална мрежа
и среда, много важна фукция на това
пространство ще бъде създаването на
условия за международен диалог и взаимодействие. В това пространство, София ще може да посреща чуждестранни
артисти и артистични продукти и да
генерира артистично съдържание, което да популяризира по света. Крайната
цел е обмяната на опит, познание и ноу–
хау, които да спомогнат за интегрирането на българските артисти и достъп
до международна сцена, и условия за
създаване на иновативно и експериментално артистично съдържание, което
ражда иновации и течения на световно
ниво.

Функции
Основните функции, които Арт центърът ще изпълнява, са да бъде:
• Пространство за създаване и представяне на съвременно изкуство (изпълнителски изкуства, визуални изкуства,
интердсициплинарни взаимодействия,
гранични и нови форми и течения и др.)

• Пространство за резидентски програми на чуждестранни артисти;
• Пространство за културен обмен с
други страни;
• Пространство за развитие на професионалния капацитет на творците;
• Лаборатория за развитие на обществото и град София чрез изкуство и
креативни дисциплини;
• Пространство за споделяне на опит;

• Пространство за дебати;
• Пространство за общуване и диалог;
• Пространство за забавление и почивка;
• Пространство за възпитание на
детски и младежки публики и създаване на
отношение към съвременното изкуство;

модел 3

Предизвик ателс тва,
които решава

Основни
видове
дейнос ти
Организиране и провежд ане на:
• Театрални и танцови представления
• Изложби
• Интердисциплинарни инициативи
• Концерти и dj сетове (представяне
на некомерсиалната музикална сцена)
• Филмови прожекции в областта на
изкуството и културата
• Семинари / Конференции / Дебати
Уъркшопи / Обучения/ Лекции
• Резидентни програми
• Базари на дизайн продукти
• Други артистични дейности
Работни процеси:
• репетиции
• работа по проекти
• консултации по писане и мениджмънт
на проекти

модел 3

Социа лни дейности:
• градско земеделие
• места за отдих
• лятна сцена
• кафе и бар за срещи
• библиотека за съвременни изкуства
• представяне на съвременно и експериментално изкуство и приобщаване
към неговата история и философия
Настоящият модел е разработен
така, че да предоставя демократичен
достъп на ползване на пространствата в центъра. Залите и прилежащите
помещения и територии няма да бъдат
използвани само за събития на организацията, стопанисваща центъра, а ще са
на разположение на артистите, стига
проектите, над които работят и
искат да реализират, да отговарят на
утвърдената визия, мисия и цели.
Собствена програма
Част от програмата на центъра ще
бъде инициирана и продуцирана от
екипа, а друга част ще бъде сформирана на база на Отворена покана и
запитвания. Пространството ще има
собствени инициативи под формата на
фестивали, летни академии, образователни програми за изкуства, специално
курирани изложби по конкретни теми,
иницииране на собствени изследователски проекти и др. Проектите, които
се инициират от пространството ще
се финансират чрез кандидатстване
за субсидии и грантове от програмите за култура на Столична община,
Министерство на културата, Министерство на образованието, програми
на ЕК, частни фондове и др. източници,
в партньорства с други центрове и
местни и международни организации,
както и от комерсилната дейност.
Външни продукции
и инициативи
Външните инициативи и продукции ще
могат да кандидатстват за ползване
на различните пространства за артистични цели (фестивали, концерти,
изложби, четения, обучения, конференции, дискусии, кръгли маси и др.) на база
на Отворена покана и със заявки.
	Отворена покана ще се публикува
веднъж или два пъти в годината, като
организации ще могат да кандидатстват с идейни проекти за реализиране

на събития в пространствата. Организации ще могат да подават молба за
ползване на пространството и текущо, ако графика на заетост на залите
го позволява. Артистичният борд на
центъра ще взима окончателното
решение кои проекти да бъдат реализирани, спрямо това дали отговарят на
основната мисия и визия на пространството.
Наем на място за работа
Центърът ще предлага възможност
както за представяне на артистични
продукти и срещи с публиката, така и
място за създаването им, под форма на
пространства за репетиции и творческа дейност. Ще бъдат изградени 3 ателиета, които ще могат да се използват от резидентите в центъра и от
местните артисти. Ще бъде изградена
и работилница, тип FabLab (дигитално
производство на различни продукти в
ограничени, не масови количества). Тя
ще може да се ползва от артистите и
гражданите на София, за създаване на
различни материали, необходими в артистичния процес. Ще има и специални
уъркшопи за работа с лабораторията
за ученици.
Консултантска дейност
Освен събития, пространството ще
има консултативни и мрежови функции.
От една страна, екипът на пространството ще помага на организациите, които искат и са одобрени да
го ползват, да се ориентират кои са
подходящите фондове и програми, пред
които могат да кандидатстват за
финансиране на проектите си, както и
консултации при кандидатстването.
От друга страна, посредством
библиотеката, кафето и уеб сайта
на пространството, организации ще
могат да търсят и създават партньорства с организации от същите, или
други дисциплини, което ще спомогне
за опознаването и консолидацията на
артистите в София.
Международна и национа лна
резидентна програма
Важна част от програмата на центъра, е провеждането на постоянна
международна безплатна резидентска
програма в центъра за артисти от
различни дисциплини. За тази цел в пространството ще бъдат изградени три
самостоятелни апартамента за настаняване на гостуващите артисти. През
останалото време, те ще се отдават
под наем на хотелски начала на гостуващи артисти в други събития в града и
така ще носят приход за развиване на
резидентската програма. Създаването и поддържането й ще допринесе за
международното измерение на центъра
и за взаимодействието между местни и
международни артисти.
Специа лни съпътстващи
програми
Политика на пространството към
всяко от организираните събития (там
където има възможност) ще бъде да се
организира и съпътсваща програма, която да спомага за диалога между публика
и артисти и за скъсяване на дистанцията между гражданите и съвременните
изкуства.

Например към дадена изложба ще се
организира дискусия с артиста/ите,
запознаване с авторите/кураторите,
разговори около концепцията, темата,
специални срещи с младежи, организирани посещения на ученици и т.н. Т.е. едно
събитие ще генерира повече събития
около себе си в програмата и съответно ще привлича повече и по-разнообразни публики (различни възрасти и
интереси).
Това ще важи и за театралните и
танцови премиери, които ще се поощряват да бъдат съпътствани със срещи
между публиката и творческите екипи.
Ще бъдат стимулирани и други инициативи за срещи между публиката и
артистите в неформална обстановка –
вечери на артистите зад бара; специални вечери, в които готвят на своята
публика; специални закуски или обяди с
цел по-лични разговори около конкретни
теми; отворени врати в студиата по
време на репетициите, работните
процеси и др.
Образователна програма
за деца и юноши
Една от основните функции на центъра
ще бъде да възпитава разбиране и отношение към съвременното изкуство.
Особено важно е това да бъде постигнато сред най-младата аудитория. Програмата за деца ще бъде разработена в
две посоки – теоретична и практична.
Теоретична програма
Теоретичната програма ще има за
задача да запознава децата с основните фигури и факти в съвременните
изкуства, архитектурата и дизайна. За
тази цел ще бъдат привлечени преподаватели, които да разработят курсове
„Въведение в съвременното изкуство” в
различните дисциплини за деца и юноши.
Ще се организират лекции, съпътстващи всяка изложба, с цел запознаване с
автора и конкретното съдържание,
тема.
Практична програма
Практичната част от програмата за
деца и юноши ще включва провеждане
на специализирани уъркшопи. Ще бъдат
привлечени организации, които имат
установена практика и методология за
работа с деца, които да организират
уъркшопи за запознаване с различни
артистични техники и медиуми, запознаване с процесите зад съвременните
изкуства и т.н. Ще могат директно да
се докосват до новите технологии, да
виждат как се прави видео обработка,
мултимедийна инсталация и т.н.
Отворени репетиции
Ако дадено представление позволява
(т.е. е подходящо за детска и юношеска
аудитория), ще се предлагат организирани групови посещения на класове от
училищата, или на клубове по театър
по време на репетиции и предпремиери.
Така децата ще се запознават с работния процес зад дадена постановка, ще
могат да надникнат зад кулисите и да
усетят атмосферата на създаване на
театрално или танцово произведение.
Ще могат да разговарят с артистите
и да научат повече за професиите им.

Управление
Най-подходящата форма за управление
на центъра е регистриране на самостоятелна неправителствена организация
в обществена полза (НПО), която може
да извършва стопанска дейност за осъществяване нa своите дейности и цели
(продажба на билети, читателски карти, продажба на книги, сувенири и др.),
регистрирана в Регистъра на ЮЛНЦ към
Министерство на правосъдието.
Тази неправителствена организация ще бъде основател и на търговско
дружество, тип ЕООД, чрез което ще
менажира изключително стопанската
дейност на центъра, като кафене,
хотелски услуги и отдаване под наем на
помещения и услуги.
Организацията трябва да се регистрира в момента, в който се вземе
решение за реконструкция на пространството и ресоциализацията му чрез
предложения модел, така че да започне
да работи за целите на бъдещото пространство предварително чрез иницииране на различни проекти, създававане
на партньорства и привличане на финансиране. Тя може да бъде във формат
Фондация, или Сдружение от няколко
организации и експерти, които подкрепят и застават зад инициативата.
От двете форми, ние препоръчваме регистрирането на Сдружение
на представители на организациите
– инициатори на проекта за пространството и организации, които припознават бъдещата дейност на центъра. За
учредяването са необходими минимум 7
дееспособни физически лица или 3 юридически лица, но броят им може да бъде
и по-голям. Според Закона, сдруженията
се управляват от Общо събрание (на
всички негови членове) и Управителен
съвет, в който могат да влязат представители на организациите–учредители и други членове и експерти.
Тази форма на управление позволява
по-отворен, демократичен и колективен подход в управлението на бъдещото пространство, при който всяка
една независима културна организация,
която припознава целите и дейността на центъра и би искала да поеме
отговорност в неговото развитие,
може да участва в учредяването на
Сдружението, или да бъде негов член в
последствие и да излъчва представители, които да участват в управленските
органи: Общо събрание и Управителен
съвет.
Управление посредством регистрирана НПО, която се управлява от Управляващ борд и Директор е практиката
при 90% от изследваните европейски
арт центрове (виж. Приложение 1).

1. Общо събрание
и Управителен съвет
Всяка година Сдружението ще свиква
Общо събрание на своите членове, по
време на което ще бъдат приемани
стратегически решения за развитието
на пространството и ще бъде назначаван/утвърждаван Управителният
съвет, който ще отговаря за изпълнение на стратегията и ще включва
представители на учредителите,
външни експерти, представители на
неправителствения сектор, академията и бизнеса. Възможно е и включване на
представители на СОС, но това няма да
позволи след това на НПО-то да кандидатства по финансиращи програми на
Столична община.
Препоръчително е привлечените
експерти да имат различна експертиза,
не само в сферата на културата и изкуствата, но и например в областта на
маркетинга, финансите и т.н. Могат
да бъдат привлечени и един или двама
чуждестранни експерти.
Необходимо е Съвета да бъде нечетен брой, но да е от не по-малко от
5 души. Основната функция ще бъде
да приема генералната стратегия за
развитие на мястото за поне 3 години,
да одобрява финансовия план и планът
за анализ на рисковете, да следи развитието на мястото и да е коректив, да
анализира, ако има отклонения от начертаната визия и да предлага решения
за излизане от ситуацииите (например, ако започне да се развива повече
комерсиална дейност, с цел финансова
устойчивост; зачестяват артистични
компромиси и т.н.)
Отговорности на УС:
• Да предлага и прилага визията и
стратегията за развитие на арт центъра;
• Да приема стратегия за устойчиво
финансово развитие на арт центъра и
да спомага за привличане на финансиране;
• Да избира управляващ директор;
• Да следи финансовото състояние;
• Да се събира най-малко 2 пъти в годината;
2. Управляващ директор
Ще изпълнява общата визия и стратегия за развитие на Арт центъра, приета от УС, но е препоръчително да има
автономия по отношение на това как
да се изпълнява и за взимане на решения
на ежедневна база.
Отговорности:
• Предлага и реализира политики за
развитие на Арт центъра;
• Комуникира и събира УС и Общо събрание – внася предложения и доклади за
развитието на пространството;
• Изготвя финансов план и следи за
изпълнението на бюджета;
• Инициира заедно с програмния директор събития в центъра;
• Менажира екипа;
• Взима текущи решения;
• Отговаря за създаване и поддържане
на местни и международни партньорства;
• Представлява имиджово центъра;
• Набира средства за бюджета, посредством писане на проекти, намиране
на спонсори и др., дава консултации;
• Други;

3. Артистичен борд
Учредяването на Артистичен борд
би подпомогнало програмирането на
артистичната програма на центъра и
работата на управляващия и програмния директор. Той би могъл да включва
експерти от различни области на
изкуствата, които да консултират в
програмирането на артистичните и
образователни събития в пространството. Ще бъдат поканени български
съвременни артисти, получили международно признание.
4. Програмен директор
Отговаря за планирането на артистичната програма и комуникацията с артистичния борд; заедно с управителния
директор планира и менажира собствената програма на Арт центъра; приема
и комуникира заявки за ползване на пространството от външни организации.
5. Технически директор
Техническият директор ще отговаря
за цялостното техническо обслужване
на пространството, логистика при
посрещане/изпращане на артистични
продукции и поддръжка на сградата.
6. Маркетинг и ПР
Арт центърът ще има нужда от популяризиране и постоянна комуниакция с
медиите и обществеността, което ще
бъде задача на маркетинг и ПР специалиста в екипа. Той ще има за задача да
комуникира основните дейности на
центъра през неговия уеб сайт и профили в социалните мрежи, както и чрез
прес рилийзи до медиите. Ще изготвя
рекламни визии за различните събития,
заедно с професионални дизайнери.
5. Допълнителен екип –
техници, дизайнер, охрана, хигиенист,
барман, доброволци/стажанти от
различни дисциплини (артисти, изкуствоведи, културолози, библиотекари,
техничари и т.н.)

Минимален екип:
изпълнителен директор, програмен директор, технически
директор, административен
асистент + 2 охранители, техник, хигиенист, счетоводител,
барман и доброволци за всички
останали дейности (общо 10
човека)
Максимален екип:
изпълнителен директор, програмен директор, технически
директор, 4 техници, ПР, дизайнер + 3 охранители, хигиенист,
счетоводител и доброволци
(общо 13 човека)

Финансиране

Анализираните от нас европейски арт
центрове, създадени в пространства,
публична собственост на местната
община, ползват тези сгради безвъзмездно с дългосрочни договори (над 20
години). Средствата, които гененерират от стопанската си дейност, като
отдаване под наем на пространства
за различни цели, бар и ресторант,
библиотека и т.н., постъпват в бюджета на управляващото я НПО с цел
да покриват оперативните разходи за
управление и поддръжка на сградата и
създаване на артистична и образователна програма.
Според Българското законодателство и конкретно Закона за Общинската собственост, сградата на бившата Топлоцентрала на НДК може да се
отдаде безвъзмездно за ползване на
регистрираното НПО за период от 10
години без да е необходимо провеждането на търг, тъй като то ще извършва
дейност в областта на културата и
образованието и е създадено с идеална
цел в обществена полза. (виж приложение 2, чл. 14, ал. 1 и ал. 6, от ЗОС). Същият
този закон позволява и безвъзмездното
предоставяне за ползване на сградата на НПО при решение на Столичен
общински съвет, прието с мнозинство
две трети от общия брой на съветниците. (виж приложение 2, чл. 39 от ЗОС).
Тези законови възможности присъстват
и в Наредбата за общинската собственост, чл. 22, ал. 2.
В същото време, отново според ЗОС,
чл. 11, придобиването на права за ползване на сградата не позволява преотдаването й под наем на трети лица, или да
се пренаемат, освен в случаите предвидени в Закон. Ако не бъдат открити
юридически основания (конкретни законови положения) ползващото сградата
НПО да може да извърша стопанска
дейност чрез преотдаване под наем на
площи в сградата на часова ставка, то
друга възможна форма на управление е
регисриране на читалище, тъй като те
по закон са НПО-та, на които им е разрешено да набират средства от наеми
на движимо и недвижимо имущество (чл.
21 от Закона за народните читалища).
При отдаване под формата на
безвъзмездно ползване, приемаме че се
прилага принципа на дарението, при
който отпадат данъчните задължения
по Закона за местните данъци и такси,
когато имуществото се придобива
от юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани в централния регистър
на юридическите лица с нестопанска
цел. Т.е. новосъздаденото НПО, което
ще стопанисва сградата няма да дължи
местни данъци към Столична община в
момента на придобиване на статут на
стопанин на сградата.

За да бъде устойчив и да се самофинансира, Центърът ще разчита на разнообразни източници за финансиране на
своята дейност.
	Според направеният от нас анализ на добри европейски практики на
финансиране на такива европейски
арт центрове, част от бюджета им
се генерира от собствени приходи от
стопанска дейност и част от публично
финансиране от страна на местната община и на национално ниво. Това
финансиране им осигурява административна устойчивост, на база на която
да развиват всички останали услуги и да
търсят допълнителни възможности за
финансиране на проекти.
По отношение на общия бюджет,
този процент варира от 95% (Унгария)
до 18 % (Финландия) публично финансиране.
От финансовата стабилност на
бъдещото пространство зависи как
то ще изпълнява своите визия, мисия
и идеални цели. Възможни са следните
два сценария: 1)Управление на пространството без последваща подкрепа на
Столична община за административен
капацитет и цялостната му самоиздръжка и 2)развитието му с публична
субсидия, която да осигурява сто процента от бюджета необходим за покриване на административните разходи,
издръжката на сградата и създаване на
артистична и образователна програма
с която да постигне търсеното въздействие за обществото.
При първият сценарий, за да може
регистрираната неправителствена
организация да самоиздържа пространството и да продуцира артистична и
образователна програма, тя ще трябва
да разчита изключително на стопанска
дейност и финансиране на проектен
принцип. При получаване право на управление на сградата в момента, в който
реконструкцията е направена до ключ,
управляващият екип ще трябва да
работи на доброволни начала, т.е. без
получаване на заплащане за своя труд
и усилия през първите две години, а
артистичната програма да се генерира
от готови проекти на външни неправителствени културни организации (т.е.
ползване на пространствата под наем).
Най-проблематична би била издръжката на пространството за покриване
на текущите режийни разходи, тъй
като бъдеща стопанска дейност би
могла да генерира приход едва минимум
след първото шестмесечие от старта на дейността. Най-големият риск
при тоз модел на (не)финансиране, е
рискът от компромис със съдържанието и невъзможност да бъде изпълнена
мисията на центъра – международно
призната „запазена марка на града” за
експериментално и новаторско съвременно изкуство и чуждестранен обмен.
На практика според нас този модел е
невъзможен.
Вторият сценарий, когато управляващата организация получaва 100, или
80 % от бюджета необходим да развива
пространството като инструмент за
осъществяване на културните политики на града, е най-добрият за стабилността и въздействието на бъдещото
пространство.

При този модел рискът е до колко управляващата го организация ще може
да запази своята независимост във
взимането на решения за изпълнението
на поставените цели и как се регламентира управлението чрез независимо и
конкретно НПО (а не през структура на
Столична община, какъвто е принципа
на ОКИ-тата). На практика този модел
би създал прецедент, при който се
създава нов тип публично-неправителствено партньорство за културно-социална дейност, който ще изисква нови
нормативни механизми.
Принципно, за да има доверие и
независимост в такова партньорство,
контролът от страна на Столична
община може да се упражнява чрез представителство в управителния съвет
на организацията, прозрачна публична
отчетност при изразходването на
средствата и приходите, и следене на
индикатори за постигнати резултати.
На практика е възможен и хибриден
на горепосочените модел, предлагащ
усреднен вариант, при който Столична
община подпомага стартирането на
дейностите и поддръжката на сградата през първите 5 години от създаването на арт пространството, като
в началото този процент да бъде 100%
и с всяка следваща година да намалява, така че през петата година да се
редуцира до 30–40%. Рисковете отново
при този модел са, че продуцирането на
артистичното съдържание ще зависи
изцяло от привличането на грантове и
стопанска дейност.
За да бъдат разходвани публичните
средства прозрачно, субсидията за администриране и поддръжка на сгадата
ще се получава на база на Договор за
развитие на пространството за културно-социални дейности в изпълнение
на Стратегията за развитие на културата в София, на база предварително
разработен от страна на организацията и одобрен от страна на Столична
община годишен бюджет и ще се отчита на уточнен период от време.

за закупуване на годишни карти за
достъп и различни отстъпки за отделни
индивиди и за цяло семейство.

Допълнителни източници
за постигане на финансова
стабилност:
1. Финансиране на проекти, чрез кандидатстване за грантове и субсидии
пред:

2017 избор на подизпълнители и реконструкция на сградата

• Програми на Столична община –
Програма „Култура”, Програма „Европа”,
Културен календар и други програми за
равитие на столичните райони
• Програми на Министерство на културата и Национален фонд „Култура”
• Донорски организации у нас – като
Фондация „Америка за България” и др.
• Програми на чуждестранни културни
институти у нас;
• Програми на Европейската комисия;
• Балкански фондове и програми;
• Международни фондове и програми;
• Участие в международни мрежи и
включване в техни проекти;
• Частни организации;
2. Отдаване под наем на пространства
за събития и други цели – мултифункционални зали, галерия, студия, резидентни
апартаменти и др.;
3. Продажба на билети: за постановки,
гостуващи изложи, лекции; Възможност

4. Приходи от арт кафе–бар с кухня и
кетъринг услуги;
5. Приходи от специализирана Библиотека за съвременни изкуства – читателски
карти;
6. Отдаване под наем на сандъци за
градско земеделие;
7. Спонсорства – бизнес подкрепа, парични дарения и дарения на материални
ресурси;
8. Клубове с членски внос (напр. Клуб на
младия художник за юноши и деца, под
формата на курс по основи на Изкуствознанието, Съвременно изкуство и т.н.;
Курс „Основи на театрознанието”, Курс
„Основи на киното” и т.н.)
9. Обучения/ Летни академии
10. Сувенири, печатни издания (каталози, изследвания, анализи, книги и др.)
11. Други платени услуги

Времеви график за създаване
на прос транс твото
2015 подаване на концепция в СОС
2016 одобрение на концепция, обявяване
на международен архитектурен конкурс
и журиране; избор на аритектурно студио и възлагане на изготвяне на проект;
регистрация на НПО и сформиране на
двата Борда и назначаване на управляващ и програмен директор;

2018

откриване на центъра

2016 —2018г.
Активности на НПО-то,
управляващо ТЕЦ по време
на реконструкцията (т.е. преди
д а е започна л д а функционира)
• Кандидатстване за членство в
международни мрежи на културни и арт
пространства още в процеса на реконструкция – TEH, ArtsFactories, Art Spaces
Directory, Culture Action Europe, IETM и др.
• Създаване на контакти с други
арт пространства в други страни, с
цел създаване на общи артистични и
теоретични проекти; сътрудничества
за резидентски програми за обмен на
артисти; сътрудничества за обмен на
готови изложби, куратори, представления и т.н.
• Създаване на контакти с университети и училища по изкуства от
България и от чужбина с цел развиване
на възможности за представяне на
студентски изложби и проекти; теоретични панели с лекции; сформиране
на програма с гостуващи лектори от
чуждестранни университети и др.

• Създаване на контакти с локални
културни институции (галерии и музеи,
театри, асоциации, гилдии и т.н.) и
независими културни организации.
• Подготовка на програмата за старта през първата година на ТЕЦ – на база
на обявяване на отворена покана за
кандидатстване със събития (изложби,
представления, концерти, партита и
други събития). Събитията ще бъдат одобрени от Артистичния борд,
Програмния директор и Управляващия
директор.
• Кандидатстване за финансиране
пред фондове и програми за реализиране на собствени проекти (фестивал,
биенале, др.)
Стартиране и развитие
на програма на ТЕЦ през
първата година:
• Стартиране на поредица от програми с изложби (програма от поне 6 изложби – локални и гостуващи чуждестранни;
самостоятелни, или групови):
• Съвременно изкуство/архитектура/дизайн от България;
• Съвременно изкуство/архитектура/дизайн от Балканите;
• Съвременно европейско изкуство/
архитектура/дизайн;
• Съвременно азиатско изкуство/
архитектура/дизайн;
• Съвременно американско изкуство/
архитектура/дизайн и т.н.
• Програма с представления на независимия театър и танц;
• Стартиране на резидентска програма по визуални изкуства, литература,
изпълнителски изкуства с обявяване
на международна Отворена покана за
участие;
• Провеждане на летни училища с
партньори: по визуални изкуства, изпълнителски изкуства, лятна академия по
творческо писане и др.
• Провеждане на съпътстваща теоретична програма – покана към преподаватели в Академиите за изкуства за
провеждане на специализирани курсове
за начинаеши, по примера на курса
„Въведение в съвременното изкуство”, с
лектор Весела Ножарова;
• Провеждане на поне едно собствено
събитие – фестивал, или биенале
• Провеждане на концерти с музика на
живо и dj-сетове – с акцент върху съвременна некомерсиална българска музика.

Ус тойчивос т
и околна среда
Енергия
Част от откритите площи на сградата, като покривни конструкции, ще
бъдат използвани за позициониране на
соларни панели, с които да се генерира
енергията, необходима за захранване
на пространството. Този вид енергия е
най-щадящ за природата и спомага за
постигане на известна енергийна независимост на пространството.
При излишък на произведения енергия
през топлите сезони, тя може да се продава и по този начин да носи допълнителни доходи за поддръжка на сградата.
Поставянето на соларни панели може
да бъде осъществено в партньорство
с бизнеса, като бъдат привлечени иновативни производители, или доставчици на такива продукти, които да ги
монтират безлатно с цел реклама на
своята дейност и като част от тяхната политика на корпоративна социална
отговорност.
Материа ли
Препоръчваме при реконструкцията на
сградата да се използват материали,
произведени по технологии, максимално
щадящи природата, които след това
да не допринасят за нейното замърсяване. Могат да се използват предимно
естествени материали, като дърво и
метални конструкции.
Гра дско земеделие
От десетилетие в големите европейски градове се развива и предлага
т.нар. градско земеделие – обособени
площи, в които са поставени сандъци с
пръст, в които всеки може да отглежда
зеленчуци и подправки. Всеки гражданин
може да осинови един такъв сандък и да
засее своя реколта, макар и в градски
условия. Смятаме, че тази практика би
била приложима и в София, тъй като все
повече хора започват да отглеждат
собствени продукции на своите балкони
– зеленчуци, подправки, билки, цветя и
др. Предлагането на по-голяма площ под
формата на сандъче ще им позволи да
отглеждат по-големи количества. Това
може да бъде и интересен подход да се
предлагат допълнителни занимания за
възрастните хора в района и да е повод
за нови социални контакти сред тях.
Намирането на сградата в парково
пространство естествено подкрепя
развиването на такава иницитива.
Отпа дъци
Събирането на отпадъци в сградата
ще бъде разделно, като органичните
отпадъци на арт центъра ще се компостират, така че да се генерира пръст за
градското земеделие.
Велосипеди под наем
Арт центъра би могъл да бъде пункт
за заемане на велосипед, ако Столична община развие тази инициатива в
бъдеще.
Изкуство и екология
Темата за устойчивостта ще бъде
комуникирана и през артистичната
програма на арт центъра – чрез изложби; теми в резидентската програма;
уъркшопи за деца; лекции и др.

модел 3

Форма на ползване

Разходи

приходи

Екип, бру тни суми

на месец вид разход

Г0

образователна програма

Г1

Г2

Г3

на месец вид разход

Г0

билети

Г1

Г2

Г3

Управляващ
директор

1,400

заплата
по тр. д-р

8,000

16,800

18,480

20,328

лекции и творчески
работилници

проекти

16,000

32,000

32,000

Прогамен
директор

1,400

заплата
по тр. д-р

8,000

16,800

18,480

20,328

проекти за развитие
на публиките

проекти

16,000

32,000

32,000

Технически
директор

1,400

заплата
по тр. д-р

16,800

18,480

20,328

участие в
европейски проекти

проекти

40,000

80,000

80,000

Маркетинг и ПР

1,200

заплата
по тр. д-р

14,400

15,840

17,424

библиотечен фонд

проекти

6,000

2,000

2,000

2,000

6,000

74,000

146,000

146,000

техник, непълен
работен ден

600

заплата
по тр. д-р

7,200

7,920

8,760

офис сътрудник

600

заплата
по тр. д-р

7,200

7,920

8,760

15,600

17,160

18,800

разходи за сметка на 1,300
работодателя при
трудови договори

осигуровки

общо

7,000

общо

23,000

94,800

104,280

114,680

Външни услуги

на месец вид разход

Г0

Г1

Г2

Г3

Охрана, 2 души

480/човек заплата
по тр. д-р

11,520

12,670

13,940

хигиенист

350

заплата
по тр. д-р

4,200

4,620

5,082

счетоводни услуги

350

такса

4,200

4,800

5,400

градинар

350

заплата
по тр. д-р

4,200

4,620

5,082

осигуровки

3,600

разходи за сметка на 300
работодателя при
трудови договори

700

700

модел 3

общо

детайли

Г1

Г2

Г3

Билети от представления (120 места
30%/ 150 на година);
цена на билет - 10
лева / 100% = 1200 лв.
на представление;
70% = 840 лв.; 50% = 600
лв.; 30% = 360 лв.

30% приход
за пространството,
среден приход
на представление 252 лв./
150 представления

Г0

37,800

50,400

50,400

Билети от чуждестранни изложби - 3
изложби, 900 посетители

цена на билет
5 лв

4,500

27,720

3,960

30,670

4,356

33,860

на месец вид разход
гостуващи чуждестранни изложби/ куриране на собствени

проекти

европейски
копродукции

проекти

собствени събития

проекти

Г0

Г1

Г2

Г3

40,000

80,000

80,000

общо

40,000

80,000

80,000

40,000

20,000

80,000

80,000

40,000

100,000

190,000

240,000

резидентна програма
на месец вид разход

Г0

Г1

Г2

Г3

15,000

15,000

работни материали

продукти

7,500

пътни

билети

3,500

7,000

7,000

стипендия, 3 месеца

гр. д-р

9,000

18,000

24,000

20,000

40,000

46,000

общо

0

Г1

Г2

Г3

на месец вид разход

Г0

Г1

Г2

Г3

4,000

18,000

20,000

22,000

детайли

услуга

5,000

5,000

5,500

вода

услуга

1,000

1,100

1,210

електричество и
отопление

услуга

80,000

88,000

96,000

телефон/интернет

100

услуга

1,200

1,200

1,200

уеб сайт домейн

20/год

услуга

20

20

20

87,220

95,320

103,930

общо

0

консумативи
на месец вид разход

Г0

Г1

Г2

Г3

дизайн на рекламни
1,500
материали - изработка на лого,
печатни материали,
ориентационна
система и др.

услуга

Печат на материали 2,000
(флаери, постери,
билети и др.)

услуга

продукти

други консумативи
(тоалетна хартия,
сапун, ел. крушки,
препарати, чували за
смет и т.н.)

300

2,000

2,000

2,000

продукти

7,200

7,200

8,000

текуща поддръжка
на сградата

продукти/
услуги

2,000

2,000

2,500

пощенски услуги

услуга

600

600

1,000

11,800

11,800

13,500

300

Г3

4,800

4,800

6,000

наем на зала за
20 концерта/ 4
концерти/ музикални часа; 30 партисъбития - 50 лв./час
та/ 500 лв. на
вечер

19,000

20,000

30,000

наем на зала за коктейли/ приеми

200 лв./час;

15,000

20,000

20,000

наем на зала за
работа

организации 300 лв./месец;
индивидуални
артисти/
мениджъри 100
лв./м

48,000

60,000

60,000

наем на зала за обра- 40 образозователни цели - 30
вателни
лв./час; ~ 4 часа= 120 лв обучения

24,000

221,540

242,070

265,970

24,000

26,500

наем за заснемане на 1000 лв/ден
видеоклипове, филми
50 лв/25
щанда = 1250
на издание
през първата
година

ползване на работил- 800 лв/месец
ница, 10 лв./час;
0

15,000

7,000

5,000

5,000

6,000

6,000

9,6000

10,000

11,000

116,400

127,800

138,000

3,500

3,500

3,500

Програма „Творческа
Европа“ на ЕК

50,000

100,000

100,000

Програма
„Erasmus +“ на ЕК

50,000

100,000

150,000

5,000

5,000

5,000

5,000

Програма „Култура“,
СО, проект

10,000

20,000

30,000

40,000

Програма „Европа“,
СО, проект

10,000

15,000

15,000

20,000

Културен календар,
СО

източник

детайли

Г0

Г1

Г2

Г3

8,000

16,000

20,000

9,600

9,600

10,000
5,000

читателски карти
в библиотеката, 200
читатели

40 лв.

5,000

15,000

3,000

3,000

3,000

3,000

10 % от продажбите

15,000

продукти

магазин за сувенири
и дизайнерски стоки

10,000

Сувенири (тениски,
платнени торбички,
значки и др.

кафе - бар

1000 лв./
седмица

50,000

70,000

80,000

64,100

69,150

Г0

Г1

Г2

Г3

800

800

1,200

1,200

6,000

10,000

12,000

15,000

10,000

12,000

15,000

20,800

24,800

31,200

Други разходи

членски внос в международни мрежи

услуга

пътни и настаняване за участие в м/
ународни конфренции, срещи, обучения
за екипа и артисти

билети

пътни и настаняване за гостуващи
артисти

билети/нощувки

общо разходи артистична програма
разходи корпоративен данък

6,800

40,000

40,000

80,000

Други фондове и
програми

20,000

40,000

100,000

228,500

423,500

638,500

82,000

274,400

464,900

532,350

0

20,000

30,000

40,000

10,000

20,000

30,000

20,000

122,800

535,940

756,970

858,320

28,500

Резидентни апартаменти на хотелски
начала, 3 апартамента

120
лв.обикновена
нощувка/
80 нощувки
= 9,600 лв.;
60 лв. за
артисти/100
нощувки =
6000 лв.

Членски карти за
фирми, семейства
и др. за свободен
достъп до всички
събития, 200 бр

120 лв/карта

детайли

Г0

Приходи от предходната година

0

5,000

7,000

9,000

15,600

20,000

22,000

24,000

36,000

152,000

182,000

88,600

Г1

Г2

Г3

10,000

30,000

50,000

0

0

32,730

10,000

30,000

82,730

общо

0

Г0

Г1

Г2

Г3

общо

28,500

485,800

789,700

1,099,630

общо

загуби

кетъринг обслужване организации на събития
300 лв./месец;
индивидуални
артисти/
мениджъри 100
лв./м

общо

50,000

Фондация „Америка
за България“

разход

32,000

59,600

3,500

Програма „Култура,
СО, програма Мобилност

общо

5,000

общо разходи

Г3
100,000

спонсорства и
дарения

3,000

непредвидени разходи

Г2
50,000

източник

20,000

36,000

Г0

Други

услуга

800

Г1
25,000

общо

услуга

Фотодокументация

общо

общо разходи амдинистративно
управление и поддръжка

Г0

дизайн и програмиране на уеб сайт

на месец вид разход

общо

58,400

други услуги
6,000

детайли

Министерство на
културата, различни
програми

Приход

общо
офисни консумативи

56,400

Г2

общо
такса смет

42,300

8,000

Г1

наем на щанд по
време на базар за дизайнерски продукти,
4 издания

Дизайн и рек л ама

Г0

0

6,000

наеми

източник

източник

Национален фонд
„Култура“, програма
Мобилност

артис тична програма

режийни

на месец вид разход

източник

общо

4,000

Грантове и субсидии от фондове

общо

активи
общо

Г0

Г1

Г2

Г3

28,500

485,800

789,700

1,099,630

Г0

Г1

Г2

Г3

122,800

535,940

756,970

858,320

Г0

Г1

Г2

Г3

-94,300

-50,140

0

0

Г0

Г1

Г2

Г3

0

0

32,730

241,310

модел 3

пл ан първи партер
модел 3

01. Паркинг 5 коли – 69кв.м.
02. Пергола вход
03. Стълбище парк 1
04. Преддверие, информация, магазин – 96кв.м.
05. Офис 1 – 24кв.м.
06. Офис 2 – 24кв.м.
07. Тоалетна мъже партер – 8кв.м.
08. Тоалетна жени партер – 8кв.м.
09. Тоалетна инвалиди – 7кв.м.
10. Охрана – 12кв.м.
11. Мост – 146кв.м.
12. Открита експозиция под моста – 94кв.м.
13. Беседка към реката – 9кв.м.
14. Сядане стълби – 114кв.м.
15. Временна лятна сцена – 36кв.м.
16. Преддверие зала – 97кв.м.
17. Гардероб – 25кв.м.
18. Стълбище посетители – 12кв.м.
19. Асансьор посетители – 6кв.м.
20. Офис 3 – 16кв.м.

21. Тоалетна инвалиди – 5кв.м.
22. Тоалетна мъже – 11кв.м.
23. Тоалетна жени – 11кв.м.
24. Мултифункционална зала с
подвижен таван 17,5x16,9м – 295кв.м.
25. Евакуационно стълбище – 12кв.м.
26. Товарен асансьор – 14кв.м.
27. Склад – 34кв.м.
28. Гримьорна 1 – 14кв.м.
29. Гримьорна 2 – 14кв.м.
30. Временна експозиционна зала – 36кв.м.
31. Открита площадка работилници – 300кв.м.
32. Стълбище парк 2
33. Резидентно ателие 1 – 64кв.м.
34. Репетиционна – 70кв.м.
35. Звукозаписно студио – 70кв.м.
36. Резидентно ателие 2 – 64кв.м.
37. Резидентно ателие 3 и работилница – 132кв.м.

пл ан втори партер
модел 3

38. Тераса кафене – 207кв.м.
39. Външен летен бар – 16кв.м.
40. Контейнери градско градинарство – 16кв.м.
41. Преддверие зала – 48кв.м.
42. Кафене – 58кв.м.
43. Гардероб зала – 18кв.м.
44. Стълбище посетители – 12кв.м.
45. Асансьор посетители – 6кв.м.
46. Коридор – 21кв.м.
47. Тоалетна мъже – 11кв.м.
48. Тоалетна жени – 11кв.м.
49. Тоалетна инвалиди – 4кв.м.
50. Мултифункционална зала с подвижен под 17,5x16,9м – 295кв.м.
51. Склад градско градинарство – 32кв.м.
52. Склад зала – 32кв.м.
53. Товарен асансьор – 14кв.м.
54. Евакуационно стълбище – 12кв.м.
55. Резидентен апартамент – 16кв.м.

модел 3

модел 3

Настоящият анализ изследва 12 пространства за съвременни изкуства
и култура от различни Европейски
страни. Всички те са създадени в сгради,
собственост на местната община (с
две изключения), като по-голяма част
от тях са бивши изоставени индустриални пространства. Те са реновирани с
публични средства и предоставени на
независими организации за управление и
развитие.

Европейски практики

Идентифицирани модели на
управление:
• Публична компания с Борд и Управляващ директор
• Неправителствена корпорация,
собственост на артисти и поддръжници, управлявана от Борд от 5 души и
Управляващ директор
• Неправителствена организация,
управлявана от Борд от 5 до 10 души и
Управляващ директор
• Компания, тип ООД
• НПО и фирма с комерсиална цел
• НПО, тип Асоциация

•

Финансиране, генерирано от
Публични средства:
20-90%

Verkatehdas
Хамеенлина, Финландия
www.verkatehdas.fi

Mains D’Oeuvre
Сейнт Куин, Франция
www.mainsdoeuvres.org

Форма на ползване:
• безсрочен договор за безвъзмездно
ползване
• договор за безвъзмездно полване за
20+20 години
Инициатори:
• Отделна неправителствена организация
• Местната община
• Коалиция от неправителствени
организации, които сформират, или не,
нова обща организация, която управлява пространството
Финансиране:
• Субсидии от общината
• Грантове от различни фондове и
програми
• Продажба на билети
• Магазин за сувенири
• Дарения
• Наем от организации, които използват сградата за различни цели
• Наем на студия и репетиционни
• Такси от обучения
• Членски карти
• Дарителски кампании в общността
• Доброволен труд
• Бар и ресторант

Функции:

Център за съвременни изкуства и конферентен
център

Година на
основаване:

2007 година

Предишно
предназначение
на сградата:

фабрика

Собственик
на сградата:

местната община

Площ:

30.000 кв.м

Пространства:

голяма зала (капацитет 828 правостоящи; 500-800
седящи места) , 4 по-малки конферентни зали, студио,
двор с остъклен покрив;

Посетители/
година:

457.082

Функции:

Център за съвременно изкуство

Година на
основаване:

1988 година

Предишно
предназначение
на сградата:

собственост на частна фирма и неин спортен
и културен център за работещите в компанията

Собственик
на сградата:

местната община

Площ:

4.000 кв.м

Пространства:

17 музикални студия за репетиции (8 за резидентни артисти, 9 за отдаване под наем почасово, 1 студио за
ударни инструменти, 1 студио за аудио-визаулна обработка); концертна зала за 300 души; бар, ресторант;
500 кв.м. зала за репетиции ; 6 студия за артисти и
компании; офиси; конферентна зала със 100 места;
изложбена галрия от 250 кв.м.; танцова зала; център
за мултимедийно обучение; офиси за новосъздадени
организации; 3 офиса за резиденти; ресурсен център.

Посетители/
година:

30.000

Финансиране с пуб- 20 %
лични средства:
Форма на
управление:

Формиране
на бюджета:

Публична компания, управлявана от Борд и директор.
Бордът се състои от 3-ма експерти и 2-ма политици и
има председател. Свиква се от 6 до 7 пъти в годината. По време на срещите управляващият директор
представя доклад за текущата дейност и заедно
дискутират бюджета, най-важните стратегически
решения за развитието на центъра, инвестиции за
над 750.000 евро и др. Постоянен екип от 19 човека и
10-15 човека с частична заетост.
Основно бюджета се формира от отдаване на
площи под наем, продажба на билети, спонсори и 20 %
финансиране от местната община. От 85 до 90 % от
дейностите и събитията се организират от външни
организации/компании. 10-15 % от дейностите в програмата се продуцират от центъра.

Финансиране с пуб- 45%
лични средства:
Форма на
управление:

Екип от 25 души, борд от 5-ма души.

Формиране
на бюджета:

45 % публично финансиране (местна община,
департамент, регион, министерство), 5% от бизнес
спонсорства, 50% собствени приходи, генерирани от
ресторант, бар, музикално студио, наемане на студия
за репетиции, наем на пространство за частни цели
и др..

Функции:

център за съвременни изкуства

Година на
основаване:

1998 година

Предишно
предназначение
на сградата:

мина за въглища

Собственик
на сградата:

местната община

Форма
на ползване:

договор за безвъзмездно ползване

Площ:

1.100 кв.м

Пространства:

1 репетиционна (20 кв.м); 1 многофункционално пространство за 1.000 души (700 кв.м), което се използва за
театрални и танцови представления, конференции,
концерти; 1 бар/кафе (100 кв.м); 2 арт галерии/ изложбени пространства (40 кв.м всяко); 2 пространства за
резидентна програма (30m2 всяко); 3 пространства
за обучения (50 кв.м всяко); 1 върешно ространство
от 2000 кв.м; пространство за мултимедия (20 кв.м);
работилница (15 кв.м); 1 Cybercafé (20 кв.м).

Артистични
дейности:

театрални представления и танцови пърформанси;
изложби; обучения; уъркшопи; дебати; лекции; фестивали; кино прожекции; литературни събития; социални
проекти

Форма на
Управление:

Kомпания, тип ООД

Финансови
партньори:

Община Лабин, Регион Истрия, Министерство на
културата, Европейската комисия, Европейската
културна фондация; Институт Отворено общество,
КултурКонтакт, Австрия, Холандското посолство в
Загреб, Австрийски културен институт в Загреб;

Armenian Centre for
Contemporary Experimental Art
(ACCEA, or NPAK)
Йереван, Армения
www.accea.info/en

STARA ELEKTRARNA
Любляна, Словения
www.bunker.si

POGON – Zagreb Center for
Independent Culture and Youth
З а гре б , Х ъ р ват ия
www.upogoni.org

Функции:

Център за съвременно авангардно и експериментално
изкуство

Функции:

съвременен културен център за изпълнителски изкуства

Година на
основаване:

2009 година

Година на
основаване:

1992 година

Година на
основаване:

2004 година

индустриална сграда

Собственик
на сградата:

правителството на Армения
от 2002 г. се ползва безвъзмездно за неопределен
период от време, преди това пространството се е
ползвало под наем

бивша градска електрическа фабрика , като части
от тази фабрика още работят, произвеждайки 1/3
от електричеството на град Любляна и превръщайки
мястото в уникална сплав от електрическа и артистична енергия.

Собственик
на сградата:

местната община

Форма
на ползване:

Предишно
предназначение
на сградата:

Предишно
предназначение
на сградата:

Пространства:

2 мултифункционални зали (450м2 и 80м2), конферентна
зала (120м2) и офисна част от 120м2.

Площ:

1.418 кв.м
студия за репетиции и творчество; няколко изложбени зали с различна големина; театрална зала; арт
галерия и изложбени пространства; библиотечен и
документационен център; конферентна зала; мултимедийна зала

Посетители/
година:

над 20.000 души

Пространства:

Финансиране
с публични
средства:

Община Загреб осигурява финансов ресурс за поддържането и разходите на сградите, както и осъществяването на предварително удобрената артистична
програма и приоритети за годината.

Артистични
дейности:

Годишно в центъра има над 200 публични събития (с
основен акцент танц, театър, музика, цирк, но също
партита, концерти, публични лекции, фестивали и
др.), над 150 уъркшопа, работилници, семинари, над 50
дебата. развива международна дейност и има резидентски програми. Една от мисиите му е да е връзка
между хърватските артисти и Европа. Приоритети са също образователни програми и развитие на
публиките.

Форма на
управление:

Независимата коалиция Alliance Operation City (Aсоциация на артистични и младежки организации) и община
Загреб. Програмен съвет от 5 членове, управляващ
директор, програмен координатор, програмен мениджър, администратор. Директорът е с мандат от
4 години и се избира от 5-членния Програмен съвет
на Алианса и Община Загреб. Членовете на Програмния съвет са с мандат от 2 години и се избират от
Алианса. В него членуват и поне две обществено
значими, признати фигури. Основната роля на Alliance
Operation City e да събира независимите организации
(между 40 и 50 ползват годишно, общо 147 досега), да
предоставя безплатно площи на независимите организации и да програмира съдържанието.

Формиране
на бюджета:

Основните активности на POGON се финансират
от община Загреб - Дирекция за образование, култура
и спорт и Програма „Култура 2007 – 2013“ на ЕК. Индивидуалните проекти и програми се финансират от
Министерство на културата на Р Хърватия. Площи
около Центъра се отдават под наем за търговски
дейности, като пазари, бар, бистро и др.

Артистични
дейности:

експериментални театрални пърформанси; авангардни музикални събития: концерти и пърформанси; авангардни изложби с фокус експериментална архитектура, визуални и мултимедийни изкуства: инсталации,
пърформанси, видео-арт, електронни изкуства и др.;
улични изпълнителски изкуства: организаиране на
мултимедийни изложби и концерти на площада, близо
до Центъра; създаване и представяне на видео-арт;
прожекции; фестивали; подготовка на Арменския
павилион на Венецианското биенале;

Форма на
управление:

НПО с Настоятелство (9 души) , Борд на директорите (4 души) и екип от 4 души - управляващ директор
и трима директори на департаменти, посветени на
разлини дисциплини (Визуални изкуства, Видео, кино и
театър и Архтектура)

Финансиране:

Дарения от физически и юридически лица.

Собственик
на сградата:

местната община

Площ:

1200 м2

Пространства:

мултифункционална зала 375 м2 (144 седящи места), която се използва освен за танц и театър и за концерти,
партита, презентации, кръгли маси и интердисциплинарни събития; презентационна (уъркшопна) зала 90
м2, фоайета 70 м2 и офиси 56 м2.

Артистични
дейности:

Програмата им е разделена на три секции – репетиции и лабораторна артистична работа, обучителна
и резидентска.

Форма на
управление:

През 2004 година Общината на Любляна съвместно с
Министерство на културата на Словения обявяват
конкурс за организация, която да развие част от Старата градска електрическа фабрика в съвременен
културен център за изпълнителски изкуства. Печели
го неправителствената организация BUNKER - НПО
за реализация и организация на културни събития.
BUNKER продуцира и представя танцови и театрални
спектакли, организира уъркшопи и образователни
програми, изследователски проекти в областта на
културата и изкуствата и организира вече утвърдения международен театрален фестивал Mladi Levi.
Те са основатели и лидери на балканската мрежа и
платформа за изпълнителски изкуства Balkan Express.
BUNKER е най-активният културен оператор в Любляна по отношение на международни взаимодействия,
резидентски програми и организация на дискусии по
актуални културни, социални и политически теми.
Екипът се състои от 13 професионалисти - артистичен директор, двама продуценти, куратор, директор
по развитието, координатор международна дейност,
координатор образователни програми, ПР, административен и технически директор, технически
координатор и двама техници.

Формиране
на бюджета:

Финансирането е смесено – целево от Община Любляна и Министерство на културата на Словения и на
проектен принцип по европейски програми. Търговската дейност се състои в поддържане на бар-бистро,
както и предлагане на площи под наем за изложения,
изложби, партита и презентации, като средствата
се реинвестират в международната дейност на
Центъра.

Европейски практики

Cultural Centre L amparna
Лабин, Хърватия
www.labinary.org/lamparna/

Европейски практики

Tou Scene
Ставенгер, Норвегия
www.touscene.com

Функции:

Мултифункционален център за съвременни изкуства

Година на
основаване:

2005 година

Предишно
предназначение
на сградата:

пивоварна

Собственик
на сградата:

местната община

Форма на
ползване:

Отдадена за ползване за 40 години – 20 години по
договор + възможност за продължаване на договора за
още 20 години.

Площ:

4.000 кв.м

Пространства:

5 по-големи зали; зала на тавански етаж; студия и
офисни помещения; звукузаписно студио; бар със 50
седящи места и капацитет 100 правостоящи.

Посетители/
година:

130.000

Mejeriet
Лунд, Швеция
www.kulturmejeriet.se

Функции:

Мултикултурно пространство,
с акцент върху музиката

Година на
основаване:

1987 година

Предишно
предназначение
на сградата:

мандра

Собственик
на сградата:

местната община

Площ:

1.200 кв.м

Пространства:

голяма и малка зала, киносалон, студиа под наем,
офиси, репетиционни, лятна тераса с ресторант

Посетители/
година:

55.000

Артистични
дейнсоти:

мзикални концерти; прожекции; изложби; театрални
и танцови представления; клуб за документално кино;
иновативни културни проекти;

Финансиране с пуб- 25% (местната община; областта, Министерство на
лични средства:
културата и Културния съвет на Норвегия;)

Финансиране с пуб- 30%
лични средства:

Артистични
дейности:

изложби, музика на живо, филмови прожекции, програми за подкрепа на изгряващи артисти, фестивали,
социални проекти, дискусии, лекции, резидентна
програма, образователна програма, театрални и
танцови представления

Форма на
управление:

Форма на
управление:

Центърът е организиран като Неправителствена
корпорация, притежавана от артисти и хора, които
го подкрепят. Тя се управлява от Борд от 11 човека.
Борда работи над стратегията за развитието на
центъра и финансовата му устойчивост. Екипът се
състои от 5 души постоянно заети, 12 души на непостоянно работно време и 5-ма доброволци.

Формиране
на бюджета:

60% от програмата на центъра е с вход свободен. 75%
от приходите се генерират от отдаване под наем,
билети, бар и други активности.

Tanzhaus NRW
Д ю се л до р ф , Ге рм а н ия
www.tanzhaus-nrw.de

Roda Sten Konsthall
Гьотеборг, Швеция
www.rodasten.com

Функции:

дом на танца

Функции:

Център за съвременни изкуства

Година на
основаване:

1973 година

Година на
основаване:

1992 година

Предишно
предназначение
на сградата:

индустриална сграда

Предишно
предназначение
на сградата:

промишлена топлоцентрала, построена 1940 г.

Площ:

4.000 кв.м
8 студия и 2 сцени

Собственик
на сградата:

местната община

Пространства:

Площ:

1.200 кв.м

Пространства:

3 етажа със зали и помещения с различна големина
33.000

Финансиране с пуб- 80 %
лични средства:
Артистични
дейности:

генерира над 200 събития на година и 350 танцови
курсове на седмица

Посетители/
година:

Форма на
управление:

НПО в обществена полза, като в момента се
разглежда възможност за смесено управление с друго
дружество, което да споделя целите, но да е със
статут на търговко дружество

Финансиране с пуб- 80-90%
лични средства:

Формиране
на бюджета:

40% местно управление, 40% проектни субсидии,
20% търговска дейност

Артистични
дейности:

изложби, уъркшопи, срещи с артистите; резидентна
програма

Форма на
управление:

Управляващ борд, който се състои от 10 души, които
имат различни отговорности - финансиране, управление на човешкия ресурс и формиране на програмата.
Заедно, те поемат пълната отговорност за развитието на пространството, за взимането на решения
и икономическата устойчивост, формулират целите
и посоките на развитие на центъра. Отделно функционира Изпълнителен комитет, който се състои от
директора на центъра, двама членове на борда, финансово отговорното лице на Асоциацията (формата
на управление зад пространството) и председателя
на Асоциацията. Те взимат решенията и изпълняват
текущите оперативни задачи.
Екип от 7 постоянно заети, 6 частично заети и 100
доброволци.

Формиране
на бюджета

Публични средства – 80-90 %, останалите се генрират
от бизнес партньори (в повечето случаи под формата на материали, автомобили, медийни партньорства и др), отдаване под наем на пространствата
за партита, семинари, бизнес срещи, образователни
услуги, поставяне на рекламни транспаранти.

Управляващ борд с представители на организации и
експерти, управляващ директор и артистичен директор. Екип от 12 души.

Специална стратегия за привличане на бизнес партньори – осигуряване на безплатен достъп до изложби и
събития за техните служители, както и организиране за тях на специални срещи и разговори с гостуващи
артисти.
Образователна
програма за деца

Образователната програма за деца включва уъркшопи за деца над 4 год, съпътстващи всяка една
изложба, посветени на темата, която изложбите
представят. Организират се лекции в училище и в
детската градина. Има отделна програма за младежи
на възраст от 12 до 26 години.

Radialsystem
Берлин, Германия
www.radialsystem.de

Закон
за
общинск ата собс твенос т

Чл . 14.
(Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.)
(1) Свободни нежилищни имоти частна общинска собственост, които не
са необходими за нуждите на органите
на общината или на юридически лица на
издръжка на общинския бюджет, могат
да се отдават под наем на трети лица.

Функции:

Център за съвременни изкуства

Функции:

Мултифункционален център за съвременни изкуства

Година на
основаване:

1998 година

Година на
основаване:

2010 година

Предишно
предназначение
на сградата:

трафопост

Предишно
предназначение
на сградата:

фабрика

Собственик
на сградата:

общинският съвет

Собственик
на сградата:

частен собственик

Площ:

1.200 кв.м

Площ:

2.500 кв.м

Пространства:

мултифункционална зала (сцена: 12х12 m, височина:
8 m); Галерия (28 x 42 кв.м); Студио за репетиции;
Клуб и ресторант

Пространства:

6 етажа, над 20 зали и студия с големина от 20 м2 до
500 м2

Артистични
дейности:

театрални и циркови представления; танцови пърформанси; музикални събтия; изложби; литературни
събития; фестивали; резиденции; продукции; обучения;
уъркшопи;

театрални и танцови представления, резидентски
програми, изложби, музика на живо, филмови прожекции, програми за подкрепа на изгряващи артисти,
фестивали, социални проекти, дискусии, лекции, образователна програма за деца и др.

Форма на
управление:

екип от 25 души

Форма на
управление:

неправителствена организация с право да упражнява
стопанска дейност; Екип от 23 души.

Формиране
на бюджета:

Финансиране:

Правителствена подкрепа, неправителствена
подкрепа, частни спонсори

отдаване на помещения под наем за разнообразни
събития, като акцентът се запазва върху сценични
изкуства

Финансиране с пуб- 90% (Община Будапеща и Министерство на
лични средства:
културата)
Артистични
дейности:

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила
от 03.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008
г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., доп. - ДВ,
бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
Отдаването под наем на имоти по ал.
1 се извършва от кмета на общината
след провеждане на публичен търг или
публично оповестен конкурс, освен ако
в закон е предвидено предоставянето
под наем да се извършва без търг или
конкурс или е определен друг ред. Въз
основа на резултатите от търга или
конкурса се сключва договор за наем от
кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г.) Свободни
имоти или части от тях - публична
общинска собственост, могат да се
отдават под наем за срок до 10 години
при условията и по реда на ал. 2 след
решение на общинския съвет. Части
от имоти - публична общинска собственост, които са предоставени за
управление по реда на чл. 12, могат да се
отдават под наем, при условие че не се
възпрепятства осъществяването на
дейностите, за които съответният
имот е предоставен за управление.
(8) Наемните цени се определят от
общинския съвет.
(9) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2007 г., отм. ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

(Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.)
(1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Право на
ползване върху имоти и вещи - частна
общинска собственост, се учредява след
решение на общинския съвет от кмета
на общината чрез публичен търг или
публично оповестен конкурс.
(2) Срокът на правото на ползване се
определя от общинския съвет и не може
да бъде по-дълъг от 10 години, освен
когато в закон е предвидено друго.

(4) Отдаването под наем на имоти
по ал. 1 за нуждите на общинските
ръководства на политическите партии,
отговарящи на условията, предвидени
в Закона за политическите партии, се
извършва от кмета на общината без
търг или конкурс по ред, определен в
наредбата по чл. 8, ал. 2. Размерът на наема се определя при условията на Закона
за политическите партии.

(3) В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване,
са определени със закон, то се учредява
без търг или конкурс след решение на
общинския съвет, по ред, определен в
наредбата по чл. 8, ал. 2.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., доп. - ДВ,
бр. 15 от 2011 г.) С решение на общинския
съвет имоти по ал. 1 могат да се отдават под наем без търг или конкурс за
здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните
нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, по
ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.
По този ред на търговски дружества
могат да се отдават под наем поземлени имоти, необходими като терени за
временно използване, за спомагателни и
допълнителни площадки, комуникации и
други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока
на ремонтно-строителните дейности.
Въз основа на решението на общинския
съвет се сключва договор за наем от
кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

НАРЕДБА
ЗА
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
(Приета с Решение N: 210 по Протокол N:
87 от 14.04.2011; изм. и доп. с Решение N:
168 по Протокол N: 14 от 05.04.2012; изм.
с Решение N: 606 по Протокол N: 31 от
06.12.2012)

Чл . 39.

(3) Срокът за отдаване под наем на
имотите по ал. 1 се определя от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2 и
не може да бъде по-дълъг от 10 години.

(5) Отдаването под наем на имоти
по ал. 1 за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации
се извършва без търг или конкурс от
кмета на общината по ред, определен в
наредбата по чл. 8, ал. 2.

под наем или да се пренаемат, освен в
случаите, предвидени в закон. – дали
такъв закон не е закона за ЮЛНЦ, според
който НПО в обществена полза могат
да развиват стопанска дейност с цел д
апокриват своите разходи, или Закона
за народните читалища, според който
читалище, независмо дали е в държавна
или общинска сграда, може да дава под
наем с цел да се издържа.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г.) Безвъзмездно право на ползване се учредява
без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две
трети от общия брой на съветниците.
(5) Когато лицата, на които може да
се учреди безвъзмездно право на ползване, са определени в закон, то се учредява
без търг или конкурс след решение на
общинския съвет, прието с мнозинство
повече от половината от общия брой
на съветниците, по ред, определен в
наредбата по чл. 8, ал. 2.
(6) Въз основа на резултатите от
търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът
на общината издава заповед и сключва
договор.
Чл . 11.
(1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., изм. - ДВ,
бр. 101 от 2004 г.) Имоти и вещи - общинска собственост, се управляват в
интерес на населението в общината
съобразно разпоредбите на закона и с
грижата на добър стопанин.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.)
Имоти и вещи - общинска собственост,
се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са
предоставени. Предоставените имоти
и вещи не могат да се преотстъпват
за ползване, да се ползват съвместно
по договор с трети лица, да се отдават

Чл . 22 .
(1)
С решение на СОС, свободни имоти
могат да се отдават под наем без търг
или конкурс:
1. за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на
съответните нужди на населението;
2. на юридически лица с нестопанска
цел, осъществяващи дейност в обществена полза, като с предимство се ползват лицата, които са реализирали или
реализират проекти на територията
на общината от взаимен интерес, за
срок, определен в решението на общинския съвет;

Законови мех анизми

Trafo
Будапеща, Унгария
www.trafo.hu

Проект «Пространство през промяна»
се изпълнява с финансовата подкрепа на
Столична община по Програма Европа, 2015 г.

Изпълнител: АСТ Асоциация за свободен теат ър,
в партньорство с Фонд ация “Бюро култура”.

1200 кв.м.
737 кв.м.
голяма зала, камерна зала, малка зала, административна
част, кафе-книжарница, библиотека
2 312 412 лв.

700 000 лв.

в съществуващи
сгради:
в новопостроена
пристройка
Пространства:
Прогнозна
инвестиция за
реконструкция
Прогнозна
стойност
на обзавеждане
и оборудване:

789 кв.м.
382 кв.м.
3 многофункционални зали, административна част,
резидентски център, кафе/бар и библиотека
1 151 780 лв.

400 000 лв.

в съществуващи
сгради:
в новопостроена
пристройка
Пространства:
Прогнозна
инвестиция за
реконструкция
Прогнозна
стойност
на обзавеждане
и оборудване:

2089 кв.м.
2005 кв.м. (1341 кв.м. на първи партер
и 664 кв.м. на втори партер)
84 кв.м. (36кв.м. на първи партер
и 48кв.м. на втори партер)
2 многофункционални зали, галерия, административна
част, резидентски център, работни студия, зала
за репетиции, кафе/бар и библиотека, открити сцени.
2 912 806 лв.

350 000 лв.

Обща площ
в съществуващи
сгради:
в новопостроена
пристройка
Пространства:

Прогнозна
инвестиция за
реконструкция
Прогнозна
стойност
на обзавеждане
и оборудване:

модел 3:
Център за съвременни изкуства,
архитектура и дизайн — ТЕЦ

1170 кв.м.

Обща площ

модел 2:
Топлофиксация — творчески центърл аборатория за съвременни
изпълнителски изкуства

1937 кв.м.

Обща площ

модел 1:
Център за съвременни изпълнителски
изкуства — центра л ата

