ВЪВЕДЕНИЕ

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. Настоящото предложение е финализиран проект за
реализация на тази цел - резултат от работата на интердисциплинарен екип от 12 местни артисти и мениджъри и четирима чуждестранни експерти в посока на ресоциализация
на изоставената и потенциално опасна бивша Топлоцентрала на НДК, собственост на
Столична община. По време на Международната среща за изпълнителски изкуства IETM,
която се проведе през октомври 2014 година в София, тази сграда бе идентифицирана
като място с най-голям потенциал за създаване на Център за съвременни изкуства.

ВИЗИЯ
Топлоцентрала е ново
пространство за
съвременни артистични форми в София. Тя
е интердисциплинарен център за диалог,
лаборатория, която
създава и представя
изпълнителски, визуални изкуства и музика.
Тя изгражда контекст
за обмен между местната и международната сцена чрез работилници, резиденции и
копродукции.

Центърът е отворен за хора от всички възрасти и социални групи и предоставя пространство за творчески
процеси между артисти и местни общности, чрез различни образователни модули и програми за професионално
развитие.
Разположена в парк и до река, Топлоцентрала работи в
синергия със заобикалящата я среда, като показва нови
социални и екологични практики.
Топлоцентрала е гражданска инициатива на независимата сцена, подкрепена от общинската администрация,
чуждестранни културни институти и мрежи, и други обществени структури.
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ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Уъркшоп за финален модел
за визия и управление на
Толплоцентрала, май 2016г.
Снимка: Боряна Пандова
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МИСИЯ

ЦЕЛИ

· да развива разнообразни
иновативни форми на изкуство, образование, отдих,
забавление и общностна комуникация сред гражданите на
София от всички възрасти
· да повишава качеството на
културния живот в столицата, създавайки пространство,
което да подобри условията
за работа на широката независима сцена и да стимулира
развитието на творците и
техните публики
· да отвори българското съвременно изкуство и култура
към международно взаимодействие, чрез реализирането
на съвместни проекти с други
подобни центрове, организации и артисти в чужбина
· да повиши реномето и
посещаемостта на София,
чрез създаването на атрактивен туристически обект
с международно значение в
столицата
· да създаде нов модел и добър пример за вече съществуващите културни центрове
и създаването на бъдещи
такива

· създаване на нов модел за
устойчив мултифукционален Център за съвременни
изкуства
· разширяване на приложението на изкуствата за иновативни форми на образование,
комуникация, гражданско
развитие
· диалог между различни
заинтересовани страни в
областта на съвременното изкуство, културата и
общностно развитие чрез
средствата на изкуството
· осъществяване на обмен
между творци от България и
други държави
· създаване на креативни
алтернативи за прекарване на свободното време на
гражданите от столицата и
туристи от други населени
места и чужбина

· млади професионалисти
и независими творци от
сферата на сценичните и
визуални изкуства, търсещи
изява на своето творчество, допълнително обучение,
повече информация и по-широк
международен контекст
· хора, интересуващи се
непрофесионално от съвременните изкуства и желаещи
да опитат практикуването
им под ръководството на
професионални водещи
· нови публики в София, търсещи разнообразие и качествени съвременни продукти
· български и чуждестранни
туристи в града, за които това място ще бъде
промотирано като атракция
и място за висока обществено-ангажирана култура,
отдих, забавления и срещи
· деца и юноши, търсещи
възможности за развитие на
своите интереси и заложби
· активни граждани от всички възрасти, които търсят
взаимодействия и сподвижници за решаване на важни за
София въпроси
· живеещите в района, за
които едно изоставено и потенциално опасно място ще
се събуди за нов живот
· привърженици на алтернативни, еко и прогресивни
движения в обществото
· творци от чужбина, които
търсят партньорство с
български колеги, включително екипи на аналогични арт
центрове в Европа и света

МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ
Моделът на управление на Центъра би
могъл да бъде оформен чрез дългосрочно
партньорско споразумение (поне 10 години) между Столична община (собственик
на терена и сградата) и сдружението,
създадено от инициаторите на проекта.
Съгласно представените по-долу правни
решения на модела (в секция Правни възможности за регламентиране на партньорството на стр. 22 и сл.), предлага
партньорското споразумение да доведе
до възникване на ново, отделено от партньорите юридическо лице - смесена културна организация, която на практика да
обособи организационно и финансово целия
модел. В този случай партньорското споразумение ще се сключи под формата на
учредителен акт, приет и подписан от
двата партньора. Представен е и вариант, в който партньорското споразумение може и да не доведе до обособяване
на отделено юридическо лице. В този случай партньорското споразумение ще бъде
като форма на общинско сътрудничество.
Моделът на Центъра предвижда да се
управлява с подкрепата и под надзора на
общ Съвет на управляващите. Съветът
на управляващите може да приема в състава си съветници и почетни членове без
право на глас от институции или частни
организации, които допринасят и имат
отношение към развитието на Центъра
или към съществен дял от неговата програма (представители на чуждестранни
културни институти и организации, частни спонсори, представители на министерства и други публични и частни институции, експерти).

СЪСТАВ НА СЪВЕТА:

Съвет на управляващите – взима решения свързани с дългосрочната политика на
центъра, финансовата стратегия и бюджета, приема годишния план за работа,
годишния бюджет, съветва в извънредни
ситуации, грижи се за устойчивото развитие на Центъра и следи за качественото
изпълнение на поставените задачи и цели;
взима решения, свързани с поддръжката на сградата и нейната архитектура,
нейното базово оборудване и необходими преустройства и ремонти по предложение на мениджърски екип на центъра.
Съветът на управляващите няма право
да прави предложения, той може само да
утвърждава или отхвърля предложения, идващи от Мениджърския екип на Центъра.
Мениджърския екип на Центъра присъства на всички събрания, но няма право да
участва в гласуването.
Съгласно представените правни решения
за
оформяне
на
партньорството,
в случай че споразумението между
партньорите доведе до обособяване на
Центъра в отделено юридическо лице
(смесена културна организация), то
тогава представеният модел ще бъде
инкорпориран в органната структура.
Върховен орган би бил Съвета на
управляващите, а управлението би се
извършвало от Мениджърския екип
(представена по-долу на стр. 22 като
Програмен съвет).
В този случай
представляващ
Центъра
би
бил
административният директор, като
част от Мениджърския екип (т. е. член
на Програмния съвет). Той също така би
бил и работодател на служителите на
Центъра.

Столична община - 4 души – излъчват се от Столична община
Сдружение „Топлоцентрала” - 4 души – излъчват се от сдружение „Топлоцентрала”. На
всеки 2 години половината от състава на тази квота се сменя. Сдружението има грижа
да осигури диалог между независимата сцена и Съвета на управляващите. До двама
души от участващите в съвета могат да бъдат представители на независимата сцена,
без да са членове на сдружението.
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Международни експерти
- един или трима, излъчва/т се със съгласието на
сдружение „Топлоцентрала“
и представителите на СО.
Трябва да бъде/бъдат с капацитет и експертиза в
областта на културните
политики, мениджмънта и
развитието на центрове.
Разходите за участие в заседанията се поемат от бюджета на Центъра.
Участие в съвета и взимане на решения:

атър, танц, музика, визуални
изкуства) – назначават се
с открит конкурс на пълно
работно време за мандат
от 4 години. Отговарят за
естетическото съдържание,
набирането на допълнителни средства, артистичната
програма, маркетинговата
стратегия,
политиката
спрямо публиката, финансовия план, поддържат диалога
и партньорството с независимата сцена, избират
работещия в Центъра екип,
организират конкурс и избират следващите членове на
Мениджърския екип при промяна на състава. Съветът
на управляващите няма право да се намесва или да прави
конкретни предложения относто естетическата политика на Мениджърския екип,
но я осведомява за възможности за набиране на допълнителни средства и полезни
партньорства, на базата на
което Мениджърския екип
подготвя предложения до
Съветът на управляващите.
Мениджърският екип представя на Съвета годишния
си съдържателен и финансов
отчет за дейността през
изминалата година и предлага новия годишен бюджет и
програмата на Центъра за
следващия сезон (минимум 6
месеца преди началото му).
Съветът одобрява и приема
или иска корекции.

Всички членове на Съвета
участват на доброволен
принцип. Съветът заседава 2 пъти годишно като
при
извънредни
ситуации може да бъде свикан
от Мениджърския екип на
Центъра. Решенията се
взимат с мнозинство. При
взимане на решения, свързани със сградния фонд и
прилежащите площи, гласовете на представителите
на СО се умножават по коефициент 1,2. При взимане
на решения, свързани със
съдържанието на Центъра
и естетическите качества
на продукциите и дейностите от програмата, гласовете на представителите, излъчени от сдружение
„Топлоцентрала” се умножават по коефициент 1,2.
Решения, свързани с ключови
промени на политиката и
профила на центъра, се взиМениджърският екип може
мат с пълен консенсус.
да свика заседание на
Мениджърски
екип
на
Съвета при извънредни сиЦентъра - администратитуации. Той работи в полза
вен директор и четирима
на приетите от Съвета
артистични директори (теобщи насоки и политики за
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дейност на Центъра, но е
упълномощен със свобода за
взимане на самостоятелни
естетически и управленски решения. Мениджърския
екип се подчинява на етичния кодекс на Топлоцентрала
и изисква това от всички
свои служители.
Съветът на управляващите не трябва да прави
конкурса за Мениджърски
екип на Центъра, за да се
избегнат политическите и
личните влияния. За първия
конкурс се назначава жури,
което включва външни специалисти и онези членове
на инициативната група на
сдружение “Топлоцентрала”,
които няма да кандидатстват
за
позиция.
Следващите конкурси се организират от Мениджърския
екип на центъра.
Технически отдел - главен
технически директор (избира се с открит конкурс),
електротехник, осветител,
озвучител, технически асистенти и др.)
Отдел артистично планиране и администрация
- културни мениджъри, изпълнителни продуценти, счетоводител, асистенти и др.
Маркетинг отдел - ПР, работа с общността
Охрана, хигиенизация

Презентация на резултатите от проекта
„Пространство през промяна“ в Топлоцентралата
Снимка: Боряна Пандова

ПРИНЦИПИ НА РАБОТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
(ЕТИЧЕН КОДЕКС)
Управлението на центъра освен струк- ме; насърчаваме приемствеността в екипа
тура има и принципи на работа и взаимо- · (Само)усъвършенстване - приемаме критиките сериозно, за да подобрим работата си и
действие, на които се опира и подчинява:
· Диалог - демократичност и комуникация
при вземането на решения
· Партньорство - оптимизиране на работа
ни чрез създаване на надеждни партньорства
с други организации, центрове, бизнеси и
общности
· Прозрачност и отчетност - работим
отговорно и икономично, подхождайки към разходите на пространството и управлението
на Центъра според приетите стандарти за
добро управление и устойчиво развитие; грижим се за разумното управление на бюджета
като винаги търсим най-изгодните решения,
без това да е за сметка на качеството
· Доверие - спазване на обещанията, последователност в действията, честност и
отговорност в постъпките
· Споделяне на знания и ресурси - ефективните връзки са в сърцето на оптималната
работа; учим от всички, с които комуникира-

да не повтаряме грешките си
· Солидарност и емпатия - всеки има право да
участва и да бъде изслушан - това отключва
потенциала на хората в екипа и им помага да
дадат най-доброто от себе си; насърчаваме
екипната работа и създаваме приятна работна атмосфера
· Уважение - отнасяме се с достойнство и
уважение, и приветстваме силните страни на
различията помежду ни
· Надеждност и интегритет - разбираме
отговорността да представяме качествено
съдържание, със стремеж за надграждане с
всяка изминала година.
· Грижа за природата - работим в синергия
със заобикалящата ни среда чрез надеждни
екологични практики с грижа за бъдещето на
природата
· Независимост - надрелигиозна, надпартийна
и надкорпоративна организация
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ФИНАНСОВ МОДЕЛ
По време на двугодишното обсъждане на финалното предложение бяха разгледани различни модели на финансиране на изграждането на Центъра и неговото функциониране и устойчивост.
Вариантът за развитие с частен инвеститор беше отхвърлен
като проблематичен от гледна точка на постигане на визията,
мисията и целите на Топлоцентрала да изпълнява редица социални,
образователни и некомерсиални функции. Проучването на опита
на други аналогични центрове в европейските страни показва,
че най-подходящият подход за финансиране на многофункционални
пространства е комбинирането на финансиране от няколко източника, като основно остава публичното финансиране с постепенно
увеличаване на приходите от другите източници.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ БИЗНЕС ПЛАН Е
СЪОБРАЗЕНО СЪС СЛЕДНИТЕ СПЕЦИФИКИ:
· Иновативност на проекта:
липса на други подобни преди
това; развитие в посока
на по-голяма самостоятелност чрез по-голяма социално-предприемаческа дейност;
анализиран е опита на
съществуващите независими
пространства в София и неуспешни проекти като САМСИ,
Зона култура, UnderGara и др.
Под внимание бе взет опита
и статистиките на десетки
подобни центрове в Европа
· Мултидисциплинарност
и мултифункционалост на
проекта – танц, театър,
съвременен цирк, музикални
и визуални изкуства, дизайн,

екология, образование;
Центърът ще обединява
както различни артистични
форми, така и международни
взаимодействия, образователни дейности, социално
предприемачество и др.
· Здравословен баланс между
приоритетни некомерсиални и
комерсиални дейности – някои
ще бъдат платени, а други
провеждани с идеята за подкрепа на интересни начинания
в сектора, експерименти с
гранични форми, развитие на
определени целеви групи, нови
публики, утвърждаване на
ценностите на гражданското
общество и др.

Финансови разчети на
разходите и прогнози за
финансови приходи, са
представени в таблиците
по-долу:

РАЗХОДИ И

Предварителни/инвестиционни разходи
Реконструкция и всички необходими довършителни дейности за привеждане на
сградата в годност за експлоатация
Обзавеждане и оборудване с необходимата съвременна техника
Общо:
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2 300 000 лева
700 000 левa
3 000 000 лева

Разходи, свързани с функционирането на Центъра

За 1 година в лв.

Поддръжка на имота, данъци и режийни разходи

120 000

Издръжка на основен екип за осъществяване на дейността на Центъра
(19 души)

228 000

Средства за продуциране на дейности (спектакли, изложби, инсталации,
фестивали, образователни програми, копродукции, резиденции и др.)

100 000

Разходи за реклама и ПР (в медии и печатни материали)

36 000

Общо за 1 година

484 000

Разходи за поддръжка на сградата

За 1 година в лв.

Електричество

24 000

Отопление (ТЕЦ или алтернативно)

48 000

Вода

3 000

Комуникация – телефон /интернет

6 000

СОТ

4 000

Консумативи (офис и други)

9 000

Данъци (смет и сграда)

10 000

Жива охрана (3-ма човека х 8 часа)

16 000

Общо за 1 година

ИЗДРЪЖКА

120 000

НА

ПОСТОЯНЕН

Мениджърски екип

Брой

Заплата за 1м. в лв.

Административен директор

1

1 500

Артистични/програмни директори (театър, танц, музика, визуал- 4
ни изкуства)

1 300

Проектен координатор / Межд. дейност

1

1 200

Технически коодинатор / Т-р майстор

1

1 000

Връзки с обществеността

1

1 000

Маркетинг/ Реклама / Продажби

1

1 000

10 900

Общо мениджърски екип
Помощен екип
Офис мениджър/ Гардероб

2

900

Касиер/продажба на сувенири

1

800

Счетоводител / деловодител

1

800

Озвучител / Сценичен сътрудник

2

850

Осветител / Сценичен сътрудник

2

850

Интериорен хигиенист/ домакин

1

650

Екстериорен хигиенист/ градинар

1

650

Общо помощен екип

8 100

Общо за 1 месец (мениджърски и помощен екип)
Общо за 1 година

19 000
19

228 000

7

ПРИХОДИ
За да осъществява своята дейност Центърът ще
генерира приходите си от
следните източници:

· Публично финансиране
· Собствени дейности

· Проектно финансиране
· Спонсорство и дарения

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ЦЕНТЪРА ЗА
ПЕРИОДА ОТ 10 ГОДИШНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
1-ва – 4-та
5-та – 7-та година 8-ма – 10-та година
година

Ръст 8% от пре- Ръст 10% от предходния период
дходния период
Общо за 1 година – всичко разходи

484 000

522 720

574 992

Дял на публично финансиране (СО) - годишно

70%

60%

50%

Общо публично финансиране (СО) - годишно

338 800

313 632

287 496

Дял на съфинансиране от НПО „Топлоцентрала“ 30%

40%

50%

Съфинансиране от НПО „Топлоцентрала“ – годишно (дейности, проекти и спонсорство)

209 088

287 496

145 200

ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ
Предложеният модел на публично финансиране:
· Взаимства от
опита на най-успешно
функциониращите арт
центрове в Германия,
Унгария, Хърватия, Словения
и др., при които публичното
финансиране е значителен
процент (50 - 80%)
· Отчита ограниченията на
реалностите в българското
общество
- липсата на структурно
финансиране на независими и
иновативни творци, и сдружения в България
- липса на работещо дарителство и меценатство за културата в размери, които биха
могли да осигурят значително
съфинансиране на Центъра
- ниските нива на цените на
културните и образователни
услуги
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От финансовата стабилност на бъдещото пространство
зависи как то ще изпълнява своите визия, мисия и идеални
цели. От една страна, само с гарантирано публично финансиране Център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“
може да бъде инструмент за осъществяване на културните политики на столицата, да бъде устойчиво и да се превърне в международно призната „запазена марка на града“
за експериментално и новаторско съвременно изкуство и
чуждестранен обмен. От друга страна, ролята на сдружение „Топлоцентрала“ като партньор на Общината създава
условия за по-голяма инициативност, предприемчивост
и отговорност на гражданските организации, заели се с
развитието и поддържането на Центъра.
Целевото финансиране от страна на СО може да бъде значително оптимизирано и редуцирано чрез:
· Осигуряване на средства чрез програми за проектно
финансиране, представени на стр. 14 (Например, Програма
„Култура“ на СО)
· Създаване на фонд, в който се акумулират приходите от
дейностите на Центъра, както и други привлечени средства,
които да се реинвестират в международната му дейност
· Изграждане на енергийно ефективна частично „нулева”
сграда на Центъра със собствен източник на енергия (фотоволтаична или геотермална система), което значително ще
намали разходите за електричество и отопление на сградата.

Използването на публичните средства ще става при прозрачна публична отчетност и под контрола на СО чрез представители в Съвета на управляващите. Важно
е също да бъде извършван и периодичен мониторинг на качеството на изпълнение на
целите и постигнатите резултати по конкретни индикатори от страна на независими специалисти в областта на мониторинга и оценка на въздействието.
Правните решения на стр. 22 и сл. представят вариант за предоставяне на публична
подкрепа, обезпечаваща създаването на екипа и функционирането на Центъра като културни програми и инициативи поне в първите години от старта му. В случай че Центърът
се обособи като отделено смесена културна организация, то тогава публичните средства ще бъдат предоставени като учредително дарение. Препоръчително е размерът на
учредителното дарение да е с размера на публичното финансиране, планирано за периода
1-ва - 4-та година. Осигуряването на размера на публичното съфинансиране през следващите години, при условия че пилотният модел се оказал работещ и успешен, общината
може да продължи да подкрепя инициативата със собствени средства. За силен старт
на „Топлоцентрала“ през 2019 г. е препоръчително инициативата да бъде подкрепяна по
програми на СО и през 2017-та и 2018-та години, за да подготви необходимите условия за
това в обществото, артистичните среди и по отношение на международните контакти.

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ТОПЛОЦЕНТРАЛА“
Структура на прогнозните приходи на НПО „Топлоцентрала“
1-ва – 4-та година

5-та – 7-та година 8-ма – 10-та година
Ръст от над 40%
от предходния
период

Ръст 30% от предходния период

Приходи от собствени дейности

85 000

100 000

130 000

Приходи от проекти (местни,
национални и международни)

40 000

60 000

80 000

Спонсорство и дарения

20 000

50 000

80 000

Общо в лева

145 000

210 000

290 000

СОБСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ
– КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
За да бъде устойчив и за да се движи в посока към по-голямо самофинансиране, Центърът
трябва да развива и търговски инициативи с конкретни продукти и услуги.
Мениджърският екип на Центъра трябва да генерира директно или индиректно приходи
от ползването на пространството, като същевременно обгрижва и предоставя добри
условия на независими организации, групи и лица и подкрепя техните дейности, които
са социално значими, но в повечето случаи недоходоносни. В заложените в концепцията
на Центъра дейности има потенциал за генериране на приходи, но за да бъдат развити
и за да достигне той до „пазарна зрялост“ и напълно споделени разходи с Общината е
необходимо време от поне седем години за утвърждаване на Центъра, сработване на
екипите и достигане на висок професионализъм в управлението чрез обучения, обмен и
натрупан опит.
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Дейностите, които Центърът ще развива чрез постоянния си екип, временно наети и
доброволци могат да бъдат разделени на такива с артистична / идеална и комерсиална
цел:
Дейности с артистична / идеална
цел
· Безвъзмездно предоставяне на пространства за репетиции, както и административна, информационна и техническа подкрепа на
независими екипи и индивидуални артисти
· Създаване на спектакли, концерти, изложби,
инсталации, фестивали
· Предоставяне на зали за обществени инициативи – срещи, дебати, дискусии и др.
· Образователна дейност - лекции, семинари,
уъркшопи, тренинги, детски събития и др.
· Международна дейност на Центъра - резиденции, копродукции и др.

Дейности с комерсиална цел
· Отдаване на площи под наем за организиране на събития от външни клиенти
· Провеждане на платени вечерни класове
и курсове за непрофесионалисти: танци,
актьорско майсторство, пеене, рисуване, игри
и др.
· Организиране на платени образователни
модули
· Продуциране на различни културни събития:
спектакли, изложби, инсталации, фестивали,
партита, резиденции и др.
· Подържане на бар, място за социализация,
неформална комуникация и срещи
· Организиране на детски летни градски
лагери
· Организиране на био базари
· Организиране на празници, дискотеки за
деца, юноши и възрастни хора

Предвид визията и мисията на Центъра,
моделът на използване на пространството се предвижда да бъде в съотношение 70% - за нуждите на сектора
„съвременни изкуства“ и социални каузи
и 30% - за „комерсиални дейности“,
които да са в съответствие със стратегията за развитие на социалното
пространство на Центъра. По подобие
на Арт центъра Radialsystem в Берлин, се
предвижда артистичните дейности да
влизат на сайта и печатните материали на Центъра, а комерсиалните събития - не.
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Снимка: Боряна Пандова

Приходите ще се генерират под
следните форми:
· Наеми - при почасово и дневно ползване на
помещения от външни организации
· Такси за участие - в уъркшопи и обучения
· Входни билети - за участие в платени културни и развлекателни събития.

Ръководството на Центъра планира да предоставя 70% от приходите от входни билети
на самите артистични екипи, а останалите
30% да инвестира в бъдещи артистични дейности и продуциране на собствени продукции.
Това процентно разпределение на приходите
от билети ще направи „Топлоцентрала“ предпочитано, търсено и атрактивно място за
артистите от широката свободна сцена

На този етап не е възможно да бъде направено точно планиране на приходите и
печалбите от пространствата, генерирани от наеми и от собствени дейности, извършвани в тях. Затова в таблицата по-долу се представят обобщени прогнозни
стойности на приходите от съответните помещения, които са направени на база
на предварително проучване на сходни услуги в сходна локация, като е заложен темп
на нарастване присъщ на съответните дейности през следващите 3 периода от 10
годишното споразумение:
Прогноза за приблизителни приходи от собствени дейности 1-ва –
на Центъра (наем, входни билети, такси за участие и др.)
4-та год.

5-та –
7-та год

8-ма –
10-та год.

Голяма зала 500 м2

4 000

4 500

5 700

Зала 150 м2

1 500

1 700

2 000

“White Cube” изложбена зала за визуални изкуства 200 м2

200

200

300

Студио 50 м2

1 200

1 300

1 500

Снек бар 100 м2

5 000

6 400

9 000

Звукозаписно студио

1 000

1 200

1 500

Магазин за сувенири

800

900

1000

Възстановителен център

500

600

800

Общо за 1 месец

14 200

16 800

21 800

Финансов резултат на месец (средно 50% от прихода, след
7 100
покриване на присъщите за дейността разходи)

8 400

10 900

Финансов резултат на година (средно 50% от прихода, след
85 000
покриване на присъщите за дейността разходи)

100 000

130 000

Финансовият резултат е термин, който в нестопанската дейност се използва
вместо термина брутна печалба и представлява остатъка от приходите след
приспадане на (прогнозирани на база на
предишен опит средно) 50% присъщи за
дейностите разходи. Финансовите резултати от дейността на НПО-то могат
също да се възприемат като „разполагаем приход“, с който мениджърският екип
трябва да покрива участието си в издръжката и функционирането на Центъра.

Важно е да се подчертае, че ако генерираните приходи и финансов резултат
надминат очакваните прогнози, средствата ще бъдат реинвестирани приоритетно в международната дейност на
Центъра.

11

ПАРТНЬОРИ
Външни партньори
· IETM Брюксел /най-голямата мрежа за изпълнителски изкуства в света/, контактни лица – Нан ван Хауте, генерален
секретар; Уили Уайт, президент
· TEH / Trans Europe Halles /най-голямата европейска мрежа на
независимите културни центрове/, контактно лице – Биргита
Першон, генерален секретар
· CULTURE ACTION EUROPE /промотира културно разнообразие и международен обмен/, контактно лице – Лука Бергамо,
генерален секретар
· SOUL for EUROPE /лобистка организация за култура на ниво
европейски парламент/, контактно лице – Неле Хертлинг,
създател и почетен президент
· ON The MOVE /мрежа за резиденции и обмен/, контактно
лице – Мари Льо Сур
· BALKAN EXPRESS /мрежа на изпълнителските изкуства от
Балканския регион/, контактно лице – Невенка Копрившек,
председател

Възможни партньори в развитието и
поддържането на
ТОПЛОЦЕНТРАЛА
· Министерство на
културата
· Министерство на образованието и науката
· Министерство на туризма
· Фондация „Америка за
България“
· EUNIC /сдружението на
чуждестранните културни
центрове/
· Корпоративна социална
отговорност на български или
чуждестранни фирми
· Частни донори

Финансиране по проекти
В рамките на Република
България:
· Министерство на културата, целева субсидия, годишна
сесия за подкрепа на независими проекти
· Национален фонд „Култура”,
програма Мобилност
· Програма „Култура“, СО,
програма Мобилност
· Програма „Култура”, СО,
проект
· Програма „Европа”, СО,
проект

Външни:
· Програма Creative Europe
/подпомага артистични
копродукции/
· European Cultural Foundation /
програми Step beyond, Tandem
и Idea Camp/
· Roberto Cimetta Fund /евро-арабски регион/
· Robert Bosch Stiftung /
немско-говорящи/
· Erste Stiftung /
немско-говорящи/
· Allianz Cultural Foundation /
Централна и Южна Eвропа,
Средиземноморие /
· Anna Lindh Foundation /
Средиземноморие/
· ЕЕА and Norway Funds /
Европа и Скандинавски
регион/

· Kulturkontakt Nord /
Скандинавски регион/
· Cultural Agency of Spain /
испано-говорящи региони /
· OIF /Organisation
Internationale de la Francophonie
/френско-говорящи/
· Visegrad International Fund /
колаборация с вишеградските
държави/
· Asia-Europe Foundation /европейско-азиатски обмен/
· BAC /Balkan Arts and Culture /
програма Colabs, Балканските
страни/
· CEC Art Links /културни
връзки и резиденции със САЩ/
· Erasmus + / с фокус образование /

Трудно е да се прогнозират конкретни суми на приходите от тези източници предвид различните изисквания на всяка схема на финансиране /за конкретни проекти и
дейности/. Експертният екип на проекта смята, че средно между 40 и 80 хиляди лева
годишно могат да се осигуряват от участия в проекти.
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Презентация на резултатите от проекта
„Пространство през промяна“ в Топлоцентралата
Снимка: Боряна Пандова

ПРИХОДИ ОТ СПОНСОРСТВО И ДАРЕНИЯ
В България дарителската култура e слабо развита /или добре забравена/, а спонсорството се практикува главно от по-големите чуждестранни компании. За съжаление,
решенията за маркетинговите дейности и бюджети най-често се вземат в други страни и България често остава извън обсега на големи рекламни бюджети. Въпреки това,
Центърът за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ цели да привлече спонсорски средства от компании, които насочват своите продукти и услуги към младото поколение,
както и към свободомислещите и разкрепостени хора, креативни и иновативни личности, т.нар. trend setters, които ще бъдат привличани от дейностите на Центъра.
Социалните аспекти в дейността на Центъра могат да привлекат средства от програми за CSR (Корпоративна Социална Отговорност) на фирми, заинтересовани да подпомагат различни социални каузи за подкрепа на общността, развитието на социално
предприемачество, уязвими групи и т.н. Екипът на Центъра ще търси директна връзка
със спонсори, но също така ще използва и услугите на професионални агенти − посредници в сферата на търсене на спонсори и дарители.
Трудно е да се прогнозират приходите от спонсорство и дарения, но на база на експертна оценка може да се твърди, че могат да бъдат осигурявани между 20 000 лева в
началото и 80 000 лв. впоследствие годишно, така че да бъде осигурено съфинансиране
до пълната необходима сума за поддръжка на работния екип и продуцирането на артистичните дейности на Центъра.
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SOCIAL RETURN ON INVESTMENT – SROI / СОЦИАЛНА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
SROI (социална възвращемост на инвестициите) е методология, която позволява да
се изчисли комплексното социално въздействие и ценността за обществото на даден
проект. В случая – да изчисли и покаже в цифри прогнозите за възвращаемостта на инвестицията в проекта „Топлоцентрала“ за една година в обществени ползи и блага – с
неговите комплексни социални, екологични, културни, икономически въздействия.
(* цифрите са прогнозни и с минимални стойности; след първата година следва да се
направи нов прогнозен анализ)
ЦЕЛ НА
СОЦИАЛНОТО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ПОВЛИЯНИ ГРУПИ

ГЕНЕРИРАНЕ И КАТАЛИЗИРАНЕ НА КУЛТУРЕН,
СОЦИАЛЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ ПOТЕНЦИАЛ...
Свободната артистична сцена

Граждани на София

Граждани на квартала

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ВЪРХУ ТЯХ

Укрепване на
„имунната система“ на свободната
сцена и нейната
възможност да
създава повече и
качествена собствена продукция

Въвличане/подпомагане на мин. 150
граждани в мин.15
инициативи с пряко
въздействие върху
града
Гражданско образование, менторство Х 150
души

Пространство за гражданско участие, сдружаване,
обединяване и последващи
регенриращи дейности
в квартала. Изградена
общност, активна по
оношение на квартала и
пространството около
Топлоцентрала

КОЛИЧЕСТВЕН
РЕЗУЛТАТ

120 души, въвле15 инициативи с
чени в ca. 40 нови минимум
продукции годишно 15 000 левова
равностойност

Ре-витализационни и
регенериращи дейности в
квартала –
40 души;
40 души с повишен капацитет за прилагане на креативни практики и активно
гражданско участие

ОБЩЕСТВЕНА
ПОЛЗА
УСРЕДНEНО*В ЛВ.

Мин. 20 млади
човека заети =
спестени 93 000
(над 100 на хонорари и временна
заетост =

15 000 левова равностойност за града в
доброволческо време
(5 лева/добр. час)
150 души Х 300 левова
равностойност на
гражданско образование =

Средно 5 проекта годишно
Х средно еквивалент на
1500 лв. равностойност
= 7 500 ; +
40 човека с повишен капацитет Х 300лв. инвестиция в рамките на една
година

45 000

= 12 000

30 000)
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След първата година социалното въздействие се увеличава след
интегриране на обратна връзка от средата минимум два пъти.
До петата година проектът ще е възвърнал и надхвърлил инвестираните в него средства от гледна точка на комплексното си
социално въздействие.

...В НЕИЗПОЛЗВАНО ПРОСТРАНСТВО В ГРАДА ЧРЕЗ ПРЕВРЪЩАНЕТО
МУ В ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННА КУЛТУРА
Възрастни хора

Деца и младежи

Екологична среда

Интеграцията им в
културния живот на
града, сързването им с
други поколения

Превенция на криРевитализиране на
минални прояви и
средата: икономически
зависимости в образо- и социални ползи
вателната програма
– обхват - между 220
– 350 младежи годишно

Арт резиденции,
чуждестранни гости и
потребители, които са
потребители на услуги
в целия град;
Центърът би могъл
да привлече мин. 300
чуждестранни гости
на година

Еквивалент на социална услуга, генерираща интегрирано и
свързано през поколенията общество;
Превентиращ изолация
и самота;

Равняващи се на
социални услуги или
предотвратяване на
последващи инвестиции в институционална подкрепа за 18 % от
младежите

300 души (мобилност, гост-лектори,
гост-презентатори,
туристи в сферата на
културата), средно 4
дневен престой

200 възрастни /год.
X 100 лв. доброволна
инвестиция в разходи
за дейности за един
човек на месец х 12
м. =

350 младежи Х 100
лв.инвестиция в превенция чрез култура и
образование/младеж Х
12 месеца

Минимум 4000 нови посетители, засаждане,
обгрижване на екологичната стойност на
мястото в еко-системни услуги

Икономическо повишаване на ценността на
града и въвличане на
чужди публики – икономически активни

300 х 4 х 200 =
240 000

420 000
240 000 лв.

---> 1 007 500 ЛЕВА СОЦИАЛНА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ
НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА ЕДНА ГОДИНА
15

открит
паркинг
/колела,
коли/

пазач
10 м2

кула

библио
тека
магазин

затворено за външни
посетители

звукозаписно
студио
40 м2

защитено
пространство 30 м 2

градско
гради
нарство

външно
пространство за
срещи

амфитеaтрално
пространство

ста за
почивка
20 м2

пространство за
съвместна
работа

изложбена
зала
200 м2

зала за
репетиции
200 м2

офис
100 м2

2x
апаратни
10 м2

2 x съблекални
40 м2

работилница
40 м2

студио за
артисти
40 м2

4 x резидентни студиа
80 м2

кухн
50 м2

Амбициозната визия за Топлоцентрала, включваща възможност за колаборации и продукции на
артисти от различни жанрове, намира своето
отражение и във функционалното разпределение на пространствата. Ядрото на дейността
на центъра се формира от три основни големи
пространства – Мултифункционално пространство с приблизителна квадратура 500 м2,
разположено в голямата съществуваща сграда,
което да предоставя възможност за разделянето му на две по-малки (съответно 350 и 150 м2)
посредством подвижна акустична стена. Тази
основна зала ще даде възможност за представяне, както на продукции създадени в самия център,
така и на външни такива, ще позволи допълнителното отдаване под наем за различни събития, включително партита, презентации, семинари и т.н. Предвиждат се телескопични седалки,
които при нужда да бъдат прибирани до стени-
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бар
100 м2

Фоайе,
билети
100 м2

мулти
функционално
пространство
500 м2 (350+250)

2 x съблекални
40 м2
отворено за външни
посетители

гардероб
& тоалетни
100 м2

река,
парк
отделен вход

основен вход

АРХИТЕКТУРЕН МОДЕЛ

склад
150 м2
товарна
рампа

задно
фоайе
30 м2

инсталации
50 м2

те или местени в различни позиции, така че да
осигурят свободно пространство за различните
предназначения. Пространството следва да има
и озвучителна и осветителна кабина – 10 м2.
Допълващи зални пространства към основното са: Репетиционна зала – 150 м2, която би
могла да се използва също за по-малки по мащаб
презентации, както и за курсове и уроци за любители и би следвало също да разполага с озвучителна и осветителна кабина – 10 м2; White
Cube пространство – 200 м2 – зала с основна
галерийна функция за нуждите на визуалните артисти, но също даваща възможност за репетиции и презентации при нужда от допълнително
пространство. Всяка от залите следва да е оборудвана с необходимите акустични материали
по всички ограждащи елементи, съответните
озвучителни и осветителни инсталации.   
Достъпът към това „ядро” на центъра след-

ва да се оформи с подобаващо фоайе, с място
за продажба на билети и охрана. Необходимо е
това въвеждащо в центъра пространство да
осигурява и зони за библиотека и лоби, които
позволяват на посетителите да се запознаят с
литература, периодика и промоционни материали, касаещи сфери на изкуството и културата
свързани с дейността на „Топлоцентрала“, както
и търговско пространство за рекламни материали на центъра. В неизменна връзка с фоайето
е необходимо да се оформят тоалетни и гардероб за посетители.
Използването на залите за репетиции на
професионалисти или любители предполага и
пространства за съблекални в пряка връзка с
тях – 2х40м2. Към тази група от функции следва
да се добави и бар – 100 м2, по възможност с
гледка към парка, важно място за срещи и обмяна на идеи. Към отворените за публика зони
на центъра трябва да се спомене и Защитено
Пространство – 30 м2, което ще представлява
зала за терапевтична работа с групи, както и
артистични занимания за деца, което е в непосредствена връзка с обществено-достъпните
пространства на центъра, но същевременно
има своята самостоятелност и „защитеност”.
Достъпът към залите за артисти и поддържащ персонал следва да става през самостоятелен вход, който да бъде свързан с гримьорни и
санитарни възли, както и складово пространство за реквизит, декори и т.н. – 150 м2. При липса на достатъчно площ, същото би могло да се
изнесе и извън самия център, в близост до него.
Този заден вход трябва да осигурява възможност
за разтоварване на декори и материали.
Към зоните на Топлоцентрала обслужващи
артистите от различни жанрове, затворени за
публиката, се оформят следните помещения:
Звукозаписно студио – 40 м2 – репетиционна
за музиканти и място за записване на музика;
Артистично студио – 40 м2 – място за активен
творчески процес за резидентите на центъра
и други гостуващи творци; Студио за провеждане на работни групи – 40 м2, което също е
пространство за активен творчески процес;
Резидентска зона - места за настаняване на
гостуващи по програми артисти (резиденти)
– 4 бр. резидентни студиа и обща за тях кухня и трапезария - 50 м2, където освен хранене
артистите ще имат възможност и за повече
контакти помежду си.
За Управлението на дейността на центъра
се предвиждат офисни пространства – 100 м2,
които освен свободно пространство за работни места, трябва да са снабдени и със зала за

срещи, кът за кухня, санитарен възел.
Технически помещения за инсталации – ОВИ,
ВИК, ЕЛ – 50 м2. Необходимо е да се разположат
на подходящо място за лесен инсталационен достъп до всички помещения на центъра. Желателно
е това да бъде в сутеренни помещения.
Външните пространства на Центъра следва
да се третират като част от парковата среда и да засилят връзката с реката в непосредствена близост до сградата. Необходимо е да
допълват функцията за комуникация и обмяна
на опит и идеи между артисти и възможност за
среща и формиране на публика. В тази връзка е
добре да се формират различни зони като място
за автомобилно и велосипедно паркиране, зони за
социални контакти сред природата - място за
почивка и диалог; зона за външен амфитеатър
(според разработвани вече модели), която да
преставлява лятна сцена, място за прожекции и
сбирки; място за студио за отдих и възстановяване за артисти, танцьори и гости-ползватели на Центъра, както и зона за деца, която
да обогати посещението и обучението им в
Центъра.
Идеята Центърът да се превърне в място за
формиране на нови културни практики е съпътствана и от желанието той да бъде енергоефективна и устойчива сграда, в която са вложени
екологични продукти и са взети пасивни и активни мерки за намаляване на загубите на топлинна и електрическа енергия. Проектът следва да предвиди подходящ набор от мерки в тази
посока, включително фотоволтаични панели по
фасадата/покрива, слънчеви колектори, озеленени покриви, мерки за пасивна слънцезащита на
остъкляванията и т.н. Линията на иновативни
практики следва да предвиди и пространство за
градско земеделие.
Последна, но не и по значение, е визуалната
разпознаваемост на мястото, тъй като то се
намира в понижение на терена на парка и е защитено от случайни погледи. Необходимо е да
се направи видим маркер, който да го означи
пространствено в парка. Това лесно може да се
постигне като се използва съществуваща на
терена стоманобетонна конструкция-кула с размери 3.25/3.25м, откъм южната посока на голямата сграда, която с леко метално надграждане
да се издигне във височина и да формира този визуален маркер. Тази височина може да се натовари и с допълнителна атракционна функция – като
място за наблюдение на околността и центъра
на града.
Общата квадратура на предвидената програма е 1920 м2.
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ПРИМЕРЕН ГРАФИК ДЕЙНОСТИ
1. Възникване на идея / Формулиране на проблем:
Октомври 2014
- Юни 2016
Май
2016

1.1 Пълно и достоверно описание на идеята - IETM 2014, Проект Програма
Европа 2015, 2016
1.2 Определяне на потенциално засегнатите и заинтересовани страни и
каналите за комуникация с тях - IETM 2014, Проект Програма Европа 2015,
Международна работна среща
1.3 Разпращане на информация /публичност/ за идеята, обратна връзка и организация на обществени обсъждания

Август 2016
Септември/

1.4 Конструктивно обследване и други предварителни анализи
1.5 Взимане на официално решение в СОС – очаква се

Октомври 2016

2. Сформиране на екип, провеждане на предварителни
интердисциплинарни проучвания и изготвяне на задание:
2.1 Сформиране на екип, който ще води и координира процесите - до голяма степен извършено, в процес на съдебна регистрация е сдружение „Топлоцентрала“
2.2 Подготовка на задания за предварителни проучвания и избор на екип изследователи – започнато конструктивно обследване, геология, геодезия, технически паспорт, законова база
Зима 2016

2.3 Изготвяне на анализи и обобщен доклад

Зима 2016

2.4 Подготвяне на примерно задание за конкурс за концепция - извършва се
след 2.3

Края на зима

2.5 Разпространяване на обобщения доклад на състоянието, отделните анализи и примерното задание до всички заинтересовани страни, обратна връзка

2016
Пролет
2017
Края на пролет

2.6 Изготвяне на окончателен доклад и задание, отразяващи получените
коментари
2.7 Одобрение и публикуване на анализите и заданието от компетентен орган

2017

3. Разработване на концепции за развитие, идеен проект,
предпроектни проучвания или други:
3.1 Стартиране на процедура за изработване на идеен проект - конкурс
Старт Фаза 1 - идейна
· Организацията (заедно с ЕВП и ИКЕ) изготвя задание за конкурса на база
заданието и анализите от предходния етап 2
· Избор на жури
· Разработване на предложенията
· Публично представяне и обсъждане на проектите
· Публично журиране на проектите – избор на финален проект - (Есен 2017)
· Изготвяне на резюме и препоръки от обсъждането
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Старт Фаза 2 - техническа
Лято 2017

· ЕВП + организаторите на конкурса разработват второ детайлно задание към участниците, отчитайки общественото обсъждане и евентуални
постъпили нови данни; предоставят всички анализи и данни необходими на
проектантите; ако междувременно са разработени допълнителни изследвания и анализи, те също се предоставят, включително и на заинтересованите
страни.
· Предаване и публикуване на информация за проектите
· Публично представяне и обсъждане на проектите
· Публично журиране на проектите – избор на финален проект

Лято 2017

3.2 Разработване на проекта - избраното архитектурно студио разработва
проекта в техническа фаза

Лято 2017

3.3 Представяне и оценка - публикуване на информацията чрез каналите за
комуникация

Лято 2017

3.4 Обществено обсъждане на проекта

Есен 2017

3.5 Избор и официално одобряване на проекта

4. Реализация на избрания проект Зима 2017/2018 – Зима 2018/2019
Есен 2017

4.1 Конкурс/поръчка за избор на изпълнител
4.2 Сформиране на екип за наблюдение
4.3 Наблюдение и контрол
4.4 Корекции и санкции

Пролет 2019

4.5 Завършване

5.Последващ мониторинг на проекта и оценка на резултатите и ефектите:
5.1 Създаване на план за мониторинг
5.2 Избира се екип/звено/институция за изпълнение на плана за мониторинг
5.3 Събиране на данни, изготвяне на анализи и препоръки за коригиране на
проекта или за последващи подобни проекти
5.4 Осигуряване на публична и достъпна информация по мониторинга
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Снимка: Боряна Пандова

ПРАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА
ПАРТНЬОРСТВОТО
ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА „ТОПЛОЦЕНТРАЛА“
Статутът на сградата е частна общинска собственост.

СТАНОВИЩЕ НА
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА
НЕСТОПАНСКО ПРАВО
ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
ЗА ПАРТНЬОРСТВО
МЕЖДУ СТОЛИЧНА
ОБЩИНА И ТВОРЧЕСКИЯ
НЕПРАВИТЕЛСТВЕН СЕКТОР ПО
ПИЛОТНА ИНИЦИАТИВА

(чл. 11 ЗЗРК и чл. 18, ал. 2, т. 4 ЗЗРК във
връзка с чл. 61 ЗМСМА).

Този вариант ще даде възможност за
юридическо обособяване на пилотната
инициатива и сам по себе си ще бъде
пример за пилотен модел на партньорство между местна власт и граждански
сектор в сферата на културата. Този
вариант, също така, дава възможност
за устойчиво развитие на инициатива1. Партньорството под формата на та в дългосрочен план, за ясно разпределение на роли и отговорности между
смесена културна организация
партньорите, както и за по-добро плаСтолична община и обединеният гражниране и управление на риска
дански сектор на „независимата сцена“
могат да оформят партньорството 1.1.1. Отношенията между партньорите,
помежду си като създадат заедно кул- участващи в пилотния модел се урежтурна организация със смесено участие дат с учредителния акт. Учредителният
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акт се подготвя и приема по реда на общинското сътрудничество на основание чл. 18, ал. 2, т. 4 ЗЗРК във връзка с
чл. 61 ЗМСМА. Предвид концепцията на
пилотната инициатива, разпределението на ролите и отговорностите между
двамата партньори следва да е:
• Общината запазва изцяло контрола върху собствеността на сградата,
като осигурява ресурса, необходим за
нейната поддръжка. Сградата може да
се ползва само по предназначението, за
което е определена. Алтернативен вариант е общината да отдаде под наем
без търг сградата на културната организация със смесено участие по реда на
чл. 14, ал. 6 от ЗОС1 и приходите от
отдаване под наем на части от нея да
постъпват по сметка на организацията. При необходимост от допълнителни
средства за поддръжка на сградата (с
изключение на основни ремонти), културната организация може да кандидатства за безвъзмездно финансиране
на общо основание;

•Общината участва в пилотната инициатива като осигурява и предоставя
финансов ресурс, необходим за осигуряване на минимум пакет от програмни
дейности на територията на сградата, насочени към изпълнение на целите,
предвидени в местни стратегически
документи за развитие на културата. Периодичното отпускане на тези
средства след изтичане на тестовия
период на съществуване на фондацията и при условие че той е оценен като
успешен, би следва да става на равно с
всички останали културни организации;
• Гражданското обединение отговаря за
подготовката и реализирането на програмната дейност, насочена към изпълнение на целите, предвидени в местни
стратегически документи за развитие
на културата, като провежда ежедневния мениджмънт на дейностите;
• Гражданското обединение участва в
пилотната инициатива като осигурява
ресурса, подготовката и реализирането на иновативни програмни дейности
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Снимка: Боряна Пандова

и международни партньорства, насочени към развитие на културата на територията на сградата и общината, като
подготвя проектни кандидатури и търси финансиране.
1.1.2. Правно-организационна форма за
създаването на културна организация
със смесено участие, предвид концепцията за развитие на пилотния модел и
примерите от чужбина на сходни форми
на партньорство, е препоръчително да
бъде фондация в обществена полза, регистрирана по реда на ЗЮЛНЦ.
1.1.3. Фондацията е имущество, предоставено за постигане на определени
в устройствения акт цели, чрез извършването на определени дейности. При учредяването на Фондацията всеки един
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от партньорите предоставя по дарение
собствено имущество.
• По отношение на публичния партньор - в предоставянето по дарение
на финансов ресурс, който да обезпечи
стартирането на дейността и нейното развитие през първите 5 години
от съществуването на инициативата. Отпускането на финансовия ресурс
може да стане под формата на еднократна целева субсидия от общинския
бюджет при учредяването. Нейното
използване следва да бъде обвързано
с механизми за периодичен контрол и
наблюдение от страна на общината.
Публичният партньор също така следва
да разреши и ползването на сградата
от страна на културната организация

със смесено участие във връзка с пи- брой (4) членове на органа; 3) чуждеслотната инициатива (във връзка с т. транни експерти или организации в сфе1.1.1, първия булет).
рата на културата (например един или
• По отношение на частния партньор 3-ма - като всеки един от учредители– в предоставянето по дарение на пра- те има възможност да запази право да
ва върху интелектуална собственост, номинира и предлага такива експерти).
необходими за стартирането на пилот- С оглед принципите на добро управлената инициатива (например: авторски ние на нестопански организации, члеи сродни права, права върху търговска новете на върховния орган не следва да
получават заплащане за участието си в
марка).
този орган.
1.1.4. Статутът на обществената полза е обвързан със законови гаранции за • Колективен управителен орган
избягване на конфликт на интереси при (Програмен съвет или Мениджърски
управление на публични ресурси, както и екип), който да обединява програмноза подчиняване на дейността изключи- то ниво мениджъри на инициативателно в полза на обществения интерес. та и административното управление.
Тези гаранции са налице, както по време Членовете на този орган могат да полуна съществуване на фондацията, така и чават възнаграждения за програмната
при нейното евентуално прекратяване. дейност, която ръководят и за изпълнение на административни функции по
1.1.5. Възможно е Фондацията да бъде
управление.
учредена както безсрочно, така и със
1.1.7. Източниците на финансиране на
срок на съществуване, като такъв е
дейността
на инициативата, създадена
препоръчителен предвид пилотния хакато
културна
организация със смесено
рактер на инициативата.
участие под формата на Фондация в об1.1.6. Фондациите в обществена полществена полза могат да включват:
за следва да имат задължителна двустепенна структура на управление. - Учредителното дарение – препоръчиПредвид концепцията на пилотния мо- телно е да бъдат предвидени механизми
дел структурата би могла да изглежда за неговото устойчиво управление, механизми за периодична отчетност и
по следния начин:
контрол от страна на всеки един от
• Върховен колективен орган на управлепартньорите;
ние (Съвет на Фондацията или Съвет
на управляващите), чиито състав да - Безвъзмездно финансиране на проексе формира по следния начин: 1) гаран- тен принцип – фондацията има принциптирано участие на публичния партньор, ната възможност да кандидатства по
който в качеството си на учредител си програми за безвъзмездно финансиране
запазва правото да определя конкретен на общо основание (европейски, нациоброй (4) членове на органа; 2) гаран- нални, местни или частни) и на равно с
тирано участие на частния партньор, всички останали културни организации.
който в качеството си на учредител си - Дарения – фондацията има принципназапазва правото да определя конкретен та възможност да организира собстве-

23

ни кампании за набиране на дарения за включва само един от елементите.
своята издръжка или за реализирането Разпределянето на ролите и отговорнона конкретна програма;
стите може да бъде аналогично на по- Допълнителна стопанска дейност – соченото в т. 1.1.1.
Фондацията има право да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с мисията й. Съгласно правилата
на ЗЮЛНЦ приходите от тази дейност
трябва да се реинвестират за постигане на целите й и не могат да бъдат
разпределяни под формата на печалба
по никакъв начин.

Съществената разлика е в липсата на
юридическа обособеност на инициативата, а оттам и липса на финансова
обособеност и самостоятелност. На
първо място, при липсата на юридическа самостоятелност, ангажиментите между партньорите са по-малки и
краткосрочни. Намаляват се възмож1.1.8. С оглед постигане на прозрачност ностите за допълнително привличане
и устойчивост на модела е препоръчи- на средства за програмната дейност и
въобще за развитие на инициативата.
телно да бъдат:
Намаляват се механизмите, чрез които
• Въведени вътрешни правила за фиможе да се гарантира прозрачност и
нансово управление;
отчетност между самите партньори по
• Вътрешен механизъм за създаване и
повод инициативата, както и на партуправление на фонд Резервен;
ньорите спрямо обществеността във
• Вътрешни правила за установяване и връзка с инициативата. Гаранциите за
разрешаване на конфликт на интереси. устойчивост в дългосрочен план също
Така представеният модел позволява са по-малко.
постигането на финансова обособе- 2.3. Този вариант е обвързан с едноност и гъвкавост на управлението на временното изпълнение на следните
предоставените и привлечени ресурси. процедури:
Културната организация със смесено • Сключване на споразумение за обучастие притежава отделна банкова щинско сътрудничество по реда на чл.
сметка и подлежи на отделно осчетово- 61 ЗМСМА.
дяване като юридическо лице с несто• Безвъзмездно отстъпване на право
панска цел в обществена полза.
на ползване върху частна общинска
2. Споразумение за общинско
собственост по реда на чл. 39 ЗОС7;
сътрудничество
2.4. В споразумението за общинско съ2.1. Пилотната инициатива би могла да трудничество следва да е регламентибъде оформена като споразумение за рана структура за управление и контрол
общинско сътрудничество, сключено на над съвместната инициатива. Тази
основание чл. 61 ЗМСМА между община- структура може да бъде аналогична на
та и гражданско обединение на неправи- посочената в т. 1.1.6.
телствения сектор в сферата на „независимата сцена“.
2.2. Видно от първия вариант, този
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