
Входящ 
номер Област от изкуството Жанр Кандидат Интернет 

Страница Име на проекта
Място на 

реализаци
я

Начало Край Общ 
бюджет

Искана 
сума от 

НФК

Отпусната 
сума

Литература

АЛЕКСАНДРИНА 
ВЛАДИМИРОВА 
ДОНКОВА -

Игла и Конец - 
История за 
съдбата България 01-10-18 31-10-18 10000 10000 0
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Дигитални изкуства, 
Интердисциплинарен проект, 
Културна антропология, 
Кураторска дейност, Нови 
медии, Приложни изкуства, 
Фотография

Арт инсталация и 
изложба

ФЕЛИЯ ФОТОГРАФИЯ 
ЕООД

http://www.ph
eliabarouh.co
m/ В мрежата

България, 
София и 
Пловдив 01-10-18 10-09-19 12405 9905 0

Интердисциплинарен проект, 
Танц, Театър

ТЕАТЪР НА 
ОТГОВОРНОСТТА 
СДРУЖЕНИЕ

http://theatero
fresponsibility
.com/

Театър на 
отговорността- 
Форум 2018

България, 
Пловдив 01-10-18 07-10-18 7894 7511 0

Списък с резултати по програма „Публики“ - „Намеса в публична среда“  2018
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Съществува свят, в който всичко е решено. Едно пророчество, едно момиче и една идея ще сложат края му.

Заложените дейности в програмата на проекта се фокусират върху театрални спектакли, реализирани в нетрадиционно пространство и провокиращи дебат за актуален проблем,в който 
публиката да се включи активно. Представленията ще се играят на различни публични пространства, чиято основна функция и предназначение не е сценична или не изцяло. 
Реализацията им има за цел да привлече нови публики и да обнови функциите и предназначенията на публичната среда.

Повторно подадена кандидатура. НЕВАЛИДНА!

Мотивация за решението 

Проектът не отговаря на условията на поканата и е 
неясен относно целта за намеса в публична среда. 

Проектът не е добрен за финансиране. 

Връзката с публиката в това добро предложение е 
слабо обоснована и предвижданото въздействие 

върху широката аудитория е представено 
неубедително. Проектът не е одобрен за 

финансиране. 

Иновативен проект с цели извън рамките на 
програмата, която не предвижда създаване на 
мащабни фестивални събития. Проектът не е 

одобрен за финансиране. 

Проектът В мрежата провокира посетителите, кара ги да се замислят върху безцелното сърфиране в Интернет, върху времето, прекарано с телефона или компютъра, върху измамното 
усещане, че в дигиталния свят не сме сами. Авторът кани посетителите, да си направят снимка, търсейки себе си отвъд мрежата, като в последния ден се организира изложба със 
снимките, направени от участниците.

http://www.pheliabarouh.com/
http://www.pheliabarouh.com/
http://www.pheliabarouh.com/
http://theaterofresponsibility.com/
http://theaterofresponsibility.com/
http://theaterofresponsibility.com/


Дейност на библиотеки и 
архиви, Етнология, Изящни 
изкуства, Културно 
наследство, Аудиовизуални 
изкуства

Изобразителни 
изкуства

ДИЛЯН НЕНЧЕВ 
БАКАЛСКИ - Приказни врати

Стара 
Загора 01-11-18 31-07-19 6910 6910 4000

Фотография
Пейзажна 
фотография

ФОНДАЦИЯ 
ТРЕЙМАН 
ФОНДАЦИЯ

https://photov
acation.org/

Бистрица дом на 
пейзажната 
фотография

София, 
село 
Бистрица 01-04-19 31-08-19 9086 6770 4000

Дизайн, Изящни изкуства, 
Приложни изкуства визуални изкуства

ВИЖЪНЪРИ 
ФОНДАЦИЯ

http://visionar
y.foundation/
bg Изкуствопроводи

София, 
България 07-07-19 31-07-19 9986 9986 3000

Фотография, Изящни 
изкуства, Литература, Музика, 
Приложни изкуства, Танц, 
Дизайн

ФОНДАЦИЯ 
ВЪПРЕКИ 
ФОНДАЦИЯ

http://www.vp
rki.tumblr.co
m

Фестивал на 
младите в 
изкуството

България, 
София 01-11-18 30-09-19 10887 9996 0
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Проект с мащабни цели, надхвърлящи поканата за 
участие, но фестивалните дейности не попадат в 
приоритетите на програмата. Бюджетът съдържа 

необосновани разходи. Проектът не е одобрен за 
финансиране. 

Изрисуване на вратите в Регионална библиотека Захарий Княжески Стара Загора с детски приказки с цел популяризиране на българския фолклор и литературното творчество за деца. 

Проектът представя творчеството на младите и срещата им с публиката, и връстниците им. Целта е да се постигне обединение между хората, имащи отношение към културата, което е 
важно не само за настоящето, но и за бъдещето. Защото разпокъсаността между творците на гилдиен принцип е от големите проблеми не само на българското, но и на изкуството 
въобще.

Проектът е насочен към широка публика. В летните месеци на площада на село Бистрица ще бъдат показани 4 самостоятелни изложби на едни от най-добрите български фотографи 
пейзажисти. Успоредно авторите ще предадат своите умения за снимане на пейзаж в резервата Бистришко бранище. Активна онлайн кампания ще осигури участието на любители 
фотографи, които да научат тънкостите на пейзажната фотография.

Проект Изкуствопроводи кани чуждестранни артисти да творят в публичното пространство, като интерпретират свои първи впечатления за София и така се превръщат в проводници на 
изкуството. Платна за творците ще бъдат централни въздухопроводи в градската среда като пример за обекти, които са привидно скрити в ландшафта, но въпреки това остават 
очевидно неглижирани.

Проектът мотивира добре своя подход за 
приобщаване на млада публика чрез творчески 

намеса в открити пространства. Проектът е 
одобрен за финансиране с редукция на бюджета. 

Проектът предвижда подходяща намеса в 
обществено пространство с переспектива за 

устойчивост. Проектът е одобрен за финансиране 
с редукция на бюджета. 

 Ексклузивен проект насочен към пейзажната 
фотография, който свързва творци и публика и 

надгражда предходни събития. Проектът е одобрен 
за финансиране с редукция на бюджета. 

https://photovacation.org/
https://photovacation.org/
http://visionary.foundation/bg
http://visionary.foundation/bg
http://visionary.foundation/bg
http://www.vprki.tumblr.com/
http://www.vprki.tumblr.com/
http://www.vprki.tumblr.com/


Дизайн, Изящни изкуства, 
Интердисциплинарен проект, 
Музика, Приложни изкуства, 
Фотография

Акционизъм, 
изкуство в публична 
среда и опаковка и 
реклама-дизайн на 
обложки на 
грамофонни плочи, 
в които са 
използвани и-или 
интерпретирани 
различни видове 
изкуства

БОЖИДАР ЕВГЕНИЕВ 
ЙОНОВ -

BG ТОН И ОБРАЗ 
Подвижна 
изложбена арт 
инсталация

България - 
София, 
Бургас,Варн
а,Кърджали
,Пловдив,С
тара 
Загора,Шум
ен 30-09-18 30-09-19 9980 9980 0

Изящни изкуства, 
Интердисциплинарен проект, 
Фолклор

КРИСТИЯН ИВАНОВ 
КОВАЧЕВ -

Популяризиране 
на 
нематериалното 
културно 
наследство на 
град Симитли чрез 
новите арт 
тенденции - street 
art

Република 
България, 
град 
Симитли 15-10-18 29-05-19 6573 6573 0

Интердисциплинарен проект Различни жанрове

ФОНДАЦИЯ НИКОЛА 
ГЮЗЕЛЕВ 
ФОНДАЦИЯ

https://www.fa
cebook.com/
FoundationNi
colaGhiusele
v/

Гласът който вае - 
Гюзелеви 
празници 2019г.

България - 
Гр. 
Павликени, 
гр. София 20-06-19 20-09-19 18799 9999 0

BG ТОН и ОБРАЗ съчетава иновативни експозиционни практики с представяне за пръв път на непознати визуални проявления на графичния дизайн - българските грамофонни плочи. 
Проектът отдава заслужена почит на няколко поколения български творци, работили през втората половина на XX в. и обогатява публичната среда със стойностно културно 
съдържание. 

Проектът цели да популяризира нематериалното културно наследство на град Симитли по един атрактивен и иновативен начин - чрез улично изкуство върху стените на Средно 
училище Св. св. Кирил и Методий - гр. Симитли. Представените творби чрез улично изкуство ще бъдат избрани чрез провеждане на обществена дискусия - те ще съчетаят 
нематериалното културно наследство, стъпвайки на основата на фолклора от Община Симитли. 

Проектът е замислен, за да означи възпоменание за Маестро Никола Гюзелев. През м. май 2019г. се навършват 5 г. от загубата на Маестро Никола Гюзелев, Доктор Хонорис Кауза на 
БАН, Комендатор на Италия, Носител на престижната световна награда Златен Верди, удостоен с най високи отличия на България и Италия. За реализирането на този 
интердисциплинарния проект се предвижда организиране на няколко събития между София и Павликени.
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Актуален проект, който непълно представя  
локациите и подхода чрез който творческото 

наследство ще срещне интереса на широката 
аудитория. Проектът не е одобрен за 

финансиране. 

Проект, който би имал голяма публична видимост, но 
е непълно аргументиран в представените материали 

и подход на организация и работа. Проектът не е 
одобрен за финансиране. 

Важна група инициативи, която има потенциал, но в 
предложението редица дейности са представени 
непълно - ключови за поканата параметри като 

имена на участващи творци, подсигурена локация и 
най-вече връзката между посочените в бюджета 

разходи и въздействието им върху конкретна 
публика. Проектът не е одобрен за финансиране. 

https://www.facebook.com/FoundationNicolaGhiuselev/
https://www.facebook.com/FoundationNicolaGhiuselev/
https://www.facebook.com/FoundationNicolaGhiuselev/
https://www.facebook.com/FoundationNicolaGhiuselev/
https://www.facebook.com/FoundationNicolaGhiuselev/


Театър абсурд

СДРУЖЕНИЕ 
РЕПЛИКА 
СДРУЖЕНИЕ

Бъдни вечер у 
Иванови

България, 
София 01-10-18 24-10-18 10000 10000 0

Театър
ТЕАТЪР-СТУДИО 
"4ХС" СДРУЖЕНИЕ

Българската 
класика за 
българската 
публика 

София, 
България 01-01-19 15-06-19 17500 9927 0

Театър хепънинг

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН 
ТЕАТЪР СЛИВЕН 
КУЛТУРЕН 
ИНСТИТУТ

http://puppets-
sliven.eu

Хепънинг под 
наслов ДЕТСКО 
ЦАРСТВО 
ЦАРСТВОТО НА 
ДЕТСКИТЕ 
МЕЧТИ, по случай 
Празника на 
Сливен 
Димитровден 

България,С
ливен 01-10-18 30-10-18 10153 10000 0

Анимационно кино, 
Архитектура, Документално 
кино, Игрално кино, Културно 
наследство, Литература, 
Музика, Приложни изкуства, 
Театър, Фотография

СНЦ " СДРУЖЕНИЕ 
ЗА СЪВРЕМЕННО 
ИЗКУСТВО И 
КУЛТУРА - 
РАЗЛИЧНИЯТ 
ПОГЛЕД" 
СДРУЖЕНИЕ

https://www.fa
cebook.com/
%D0%9A%D
1%8A%D1%
89%D0%B0
%D1%82%D
0%B0-
%D0%BD%D
0%B0-

Къщата на 
Архитекта - 
отворена сцена за 
съвременно 
изкуство в 
архитектурен 
паметник на 
културата 

България, 
Стара 
Загора 01-03-19 29-09-18 15930 9850 4000

Елха у Иванови е проекта на Театър Реплика съвместно с режисьора Явор Гърдев. Представлението се предвижда да има своя премиера в Галерия Структура.С този спектакъл екипът 
ще се опита да обедини традиционната театрална публика и публиката на съвременните изящни изкуства. Смятаме, че името на режисьора, достъпния стил на пиесата и 
неконвенционалното пространство са нужната основа, върху която да се изгради търсена консолидация на публики.

Българската класика за българската публика е мултижанров проект, който среща едни от големите класици в българската литература - Иван Вазов, Йордан Йовков и Гео Милев, със 
съвременния пърформънс и в пряка интеракция и взаимодействие с публиката се намесва в публичната среда, създавайки нов културно-архитектурен план на столицата.

На 23 октомври, по случай празника на Сливен Димитровден, Куклен театър Сливен организира хепънинг ДЕТСКО ЦАРСТВО-ЦАРСТВОТО НА ДЕТСКИТЕ МЕЧТИ, където деца и 
родители се забавляват заедно със специалните гости и актьорите на театъра, пеят, танцуват, играят и творят в ателиета по интереси.

Независима отворена сцена за съвременно изкуство в архитектурен паметник на културата е доказано необходимо за град Стара Загора, тъй като акцентира върху две онсовни линии - 
запазване и разработване на неподдържаните паметници на културата оставили история, публично пространство с естествен декор за сцена представяща съвременно изстуво - кино, 
изящни изкуства, фотография, приложни изкуства, музика, литература, привличащи нови публики. 
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Проектът не съответства на критериите на поканата. 
Препоръчва се да се кандидатства за финансиране 
по други покани за проекти. Проектът не е одобрен 

за финансиране. 

Интересна проектна идея, която е представена в 
незавършен вид спрямо изискванията на поканата. 
Проектът не е одобрен за финансиране поради 

липса на средства. 

Проект с потенциал да достигне до широка публика, 
но със срокове за изпълннение на проекта 

несъобразени в рамките на програмата. Проектът не 
е одобрен за финансиране. 

Проектът има много добър потенциал и представя 
убедително дейностите си. Подкрепени от 

програмата са продукционните разходи. Проектът е 
одобрен за финансиране с редукция на бюджета. 

http://puppets-sliven.eu/
http://puppets-sliven.eu/
https://www.facebook.com/%D0%9A%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-950600638308121/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/%D0%9A%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-950600638308121/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/%D0%9A%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-950600638308121/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/%D0%9A%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-950600638308121/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/%D0%9A%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-950600638308121/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/%D0%9A%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-950600638308121/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/%D0%9A%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-950600638308121/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/%D0%9A%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-950600638308121/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/%D0%9A%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-950600638308121/?ref=br_rs


Изящни изкуства, Нови медии, 
Приложни изкуства

ВЕСЕЛА БИСЕРОВА 
ПЕТРОВА -

Мозаечен 
симпозиум - 
Синергия

България, 
Арбанаси 01-05-19 30-06-19 15220 9730 5000

Интердисциплинарен проект, 
Нови медии, Танц

имерсивна 
инсталация, паркур АРТЕАСТ ФОНДАЦИЯ Pure София 20-10-18 30-11-18 7400 6200 3000

Музика

Обработен фолклор 
-тригласно акапелно 
пеене. Духова 
музика. Българска 
народна музика.

ВИДЕЛИНА И 
ИДЕНТИЧНОСТ 
СДРУЖЕНИЕ Пеем, да се слеем

Р България, 
гр. София - 
Метрополит
ен 01-10-18 31-01-19 5638 5638 0

Дигитални изкуства, Дизайн, 
Документално кино, Игрално 
кино, Културно наследство, 
Нови медии, Фотография

КАМЕРА ОБСКУРА 
ЕООД

http://damaro
nline.com/

Кой е Роджър 
Балън

София, 
Пловдив 01-10-18 31-01-19 7190 4430 4000

Проекта цели творчески обмен между млади автори, чрез организирането на Симпозиум Мозайка. Участие ще вземат 8 художници от България, Сърбия и Италия, които в рамките на 10 
дни ще създадат по една творба. Мозаечните пана ще бъдат представени в изложба и след това монтирани на предварително подбрани локации в градска среда.

PURE е перформативно визуална инсталация, която изследва как въображението и разказите участват в създаването на реалността. Проектът работи с аматьори от различни 
социални прослойки, възраст и физическо състояние. Всеки зрител е потенциален бъдещ участник в представленията. Перформативната инсталация се случва и в открити 
пространства като градски площади, улици, училища, старчески домове, болници в София, Брюксел, Париж, Амстердам и др.

Проектът се реализира на територията на метрото на гр. София. Ансамбъл Елбетица пътува в метрото от спирка Младост до Сердика и на всяка станция изнася представление. Там 
пеят заедно с пътниците. Двете инструментални групи изпълнят творби на станция Сердика.Трите групи се събират на тази станция и заедно поднасят кратък спектакъл.Изпълняваните 
произведения са тематично свързани с честваните празници. Облечени са в народни носии.

Проектът Кой е Роджър Балън дава отговор на въпроса като позиционира фотографии на артиста на публични места в градската среда чрез стрийт арт принтове и видео прожекции, 
чиято цел е да покажат връзката между града като медия за послания и диалог, хората като активни участници в него и изкуството като универсалния език, който има обединяваща 
функция.

16

17

19

18

Подходящ проект с локация софийското метро, който 
е неубедителен в подхода си да промени нагласите 

на публиката и с технически пропуски. Проектът не е 
одобрен за финансиране. 

Интересен проект, който ще разнообрази градския 
ландшафт на София и Пловдив с много добър 

потенциал изкуство да достигне до нови публики. 
Проектът е одобрен за финансиране с редукция 

на бюджета. 

Проект с голям потенциал приобщаващ публики и 
посетители на Арбанаси. Подкрепата от страна на 

НФК е насочена към дейностите за работа с 
публиката. Проектът е одобрен за финансиране с 

редукция на бюджета. 

Проектът включва непрофесионалисти в 
създаването на изкуство и получава подкрепа за 

дейностите, привличащи случайна публика. 
Проектът е одобрен за финансиране с редукция 

на бюджета. 

http://damaronline.com/
http://damaronline.com/


Танц, Театър Не е приложимо
АРТ ОФИС 
ФОНДАЦИЯ Сцена в парка

София, 
България 01-04-19 26-06-19 11650 10000 5000

Кураторска дейност, Нови 
медии, Театър

Интерактивна 
кампания и изложба

СНЕЖИНА ПЕТРОВА 
ПЕТРОВА -

clipclaptheatre-
Кампания за 
подкрепа на 
образованието по 
театър за деца

България, 
София 01-10-18 31-07-19 18260 9650 3000

Аудиовизуални изкуства, 
Дизайн, Интердисциплинарен 
проект

Късометражно кино, 
графичен дизайн

НАРОДНО 
ЧИТАЛИЩЕ 
"ВЕЩИНА" 
ЧИТАЛИЩЕ

Външна изложба 
IN THE PALACE 
Back in time и 
Интерактивен 
киоск Гр. София 01-11-18 31-10-19 9915 9915 0

Интердисциплинарен проект, 
Приложни изкуства, Танц, 
Театър Пърформанс

СДРУЖЕНИЕ "НАШ 
СВЯТ" СДРУЖЕНИЕ

http://www.ou
rworldcenter.
com

Еко пърформанс - 
Екологична 
Концепция на 
Открито ЕКО

Българария
, гр. Варна 30-10-18 30-09-19 8922 8922 5000

Ретроспективна външна изложба с графичните рекламни визии на В ДВОРЕЦА - Международен филмов фестивал, провокираща любопитство към жанра и водеща до Интерактивен 
киоск - видео терминал към видеобиблиотека с дигитализиран архив от късометражни филми.

Достоен проект целящ да популяризира 
късометражното кино, но неубедително представя 
подхода за постигане на целите, своите локации и 

партньори. Проектът не е одобрен за финансиране 
поради липса на средства. 

Интересен проект за създаване на изкуство, който 
включва екологичен подход и търси добри ефекти 

върху млада публика. Проектът е одобрен за 
финансиране с редукция на бюджета. 

Театралният арт пърформанс ЕКО включва 300 директни участници на възраст между 14 и 26г., които заедно с професионални артисти ще създадат театрален ЕКО театър, 
преобразявайки района на Национална астрономическа обсерватория и планетариум Николай Коперник гр. Варна. 

22

23

21

Сцена в парка ще предостави възможност за достъп до съвременни изпълнителски изкуства в пространство, където няма регулярни артистични събития. Проектът ще предложи на 
посетителите на парк Възраждане спектакли и творчески ателиета на открито, в които зрителите ще могат активно да се включат.

clipclaptheatre-Кампания за подкрепа на образованието по театър за деца е проект за активно включване на различни публики в културна дейност с обществено значима кауза през 
обучения, акции, флашмобове в градска среда, които завършват с изложба и Кръгла маса с организации, институции и артисти. Цел-стартиране на обществена дискусия за 
възможностите театралното изкуство да бъде легитимирано като избираема дисциплина в училищното образование.
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Много добро предложение за намеса в публична 
среда в парково пространство с артистичната 
програма представящи творци от България. 

Проектът е одобрен за финансиране с редукция 
на бюджета. 

Проектът е важен за развитието на детската публика 
за театър и получава подкрепа в първите си стъпки. 
Проектът е одобрен за финансиране с редукция 

на бюджета. 

http://www.ourworldcenter.com/
http://www.ourworldcenter.com/
http://www.ourworldcenter.com/


Архитектура, Дизайн, 
Интердисциплинарен проект, 
Културно наследство, 
Приложни изкуства ТАЛЯНА СДРУЖЕНИЕ

Намеси се в 
Таляна

България, 
Варна 01-10-18 31-07-19 9971 9971 0

Аудиовизуални изкуства, 
Интердисциплинарен проект, 
Танц, Театър

Съвременни 
изкуства

ТАНЦ БГ 
СДРУЖЕНИЕ

ВОДА - фестивал 
за съвременни 
изкуства Бургас 06-09-19 08-09-19 23790 9940 0

Интердисциплинарен проект
Аудиовизуална 
Инсталация 

НОВ БЪЛГАРСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ ВУЗ

https://nbu.bg
/

Една снимка - 
милион екрани 

България, 
София - 
Варна - 
Пловдив 
Място на 
реализиран
е ЖП гари 30-10-18 30-10-19 10500 9999 3000

Интердисциплинарен проект, 
Театър

Спектакълът, 
изработен в 
следствие на 
творческия процес в 
уъркшопа ще има 
документални 
моменти.

МОРСКИ ЗВЕЗДИ 
ЕООД ЕООД

Горица - 
театрална сцена

България, с. 
Горица 15-06-19 30-08-19 10000 10000 0

Проектът включва изработка на арт инсталация - макет на квартал Таляна във Варна, въвличане на гражданите в дискусия и творчески работилници. Целта е използване на изкуството 
за провокиране на предложения за намеси в публичната среда, обогатяване на културния живот, привличане на артисти и публика.

ВОДА е фестивал за съвременни изкуства в специфична среда.Фестивалното пространство включва закрит басейн и лабиринт от помещения, като съблекални, бани, котелно 
помещение, стрелбище и др. ОСНОВНАТА ПРОГРАМА на фестивала представя пърформънс и спектакли от български и международни автори.ФЕСТИВАЛНИЯТ ПЪЗЕЛ дава 
възможност на аудиторията да избира сама своя маршрут в малките пространства.В тях са разположени инсталации, видео арт и др.

Проектът привлича публика в сгради значими за културната и национална идентичност показвайки как те могат да допълват културния живот на града. Инсталацията - съвременна 
форма на изкуството, избира тематично тези места, за да ги обвърже с актуална тема за пътуването по принцип или по принуда.

Проектът включва образователен уъркшоп с деца от 3 до 14 г. и младежи от 15 до 35 г. в следствие, на който ще бъде изработен спектакъл. В него на една сцена ще си партнират 
професионални актьори и участниците в уъркшопа. В три от вечерите ще бъдат представени театрални представления и срещи.
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Проектът е важен за развитието на Таляна като 
творчески квартал, но не среща напълно 

приоритетите на програмата - да привлича публики. 
Не са достатъчно конкретно разписани дейностите 
за работа и интеракция с публики. Проектът не е 

одобрен за финансиране. 

Водата, Бургас и театърът са обединени в този 
много добър проект, но поканата не е насочена към 
подкрепа на съдържанието на фестивални издания. 

Проектът не е одобрен за финансиране. 

Проектът е интересен и има важно послание, но 
представя непълно своите дейности и структура. 

Проектът е одобрен за финансиране с редукция 
на бюджета. 

Проектът е важен за развитието на публики в малки 
населени места, но е неубедително представена 

връзката между спектакъл включващ местните хора 
и мащаба на един професионален театрален 

фестивал. Проектът не е одобрен за финансиране. 

https://nbu.bg/
https://nbu.bg/


Танц, Театър Танцов театър 

СДРУЖЕНИЕ С 
ОБЩЕСТВЕНО-
ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ 
"ПООЩРЯВАНЕ И 
ПОДПОМАГАНЕ НА 
ДЕТСКИ ТАЛАНТИ-
ВЕГА" СДРУЖЕНИЕ

https://web.fa
cebook.com/
DetskiFestiva
lKatoZvezdite
/?ref=settings

Фестивал на 
танцовия театър - 
2019

България, 
град 
Разград 01-11-18 31-07-19 7530 6030 0

Театър

Интерактивно 
пътуване- 
пърформанс

ФОНДАЦИЯ 
"ПЛАТФОРМАТА НЕ" 
ФОНДАЦИЯ

НЕ посещавате, 
защот НЕ 
познавате София 30-10-18 30-10-19 10999 9999 0

Фолклор

НАРОДНО 
ЧИТАЛИЩЕ „ОТ 
ИЗВОРА” ЧИТАЛИЩЕ

https://www.f
acebook.com

Да отворим 
раклата на баба 
на мегдана при 
амфитетър 
Гейзера

България, 
Сапарева 
баня 30-09-18 30-09-19 9918 9918 0

Изящни изкуства
стрийт-арт, графити, 
стенопис

ДЕТСКА ГРАДИНА 
"БЪЛГАРЧЕ" ДРУГА 
П.Ф.

https://bulgar
che-
vratza.com/

Поглед към 
миналото с мисъл 
за бъдещето

РБългария, 
град Враца 01-03-19 31-08-19 9987 9987 0

Непълно разработен проект с пропуски в описанието 
на целева и очаквана публика и на дейностите. 

Проектът не е одобрен за финансиране. 

Проектът предвижда организиране на фолклорен събор на мегдана под мотото-Да отворим раклата на баба на мегдана при Амфитеатър Гейзер.В рамките на два дни ще се провежда 
празничен концерт с празнично дефиле на народни носии, конкурс -Сапарева баня търси своя талант,базар на занаятите и кулинарията, уроци по родолюбие и ще бъде осигурен 
свободен достъп за посещение на етнографска експозиция, поместена в Пътуващо читалище Бащино огнище.

Проектът предвижда създаване на рисунка върху фасадата с послание за съхраняване на българската традиционна култура. Сградата е на кръстовище на главен път Е79 с отлична 
видимост. Целта ни е да внесем акцент в градската среда и да привлечем публики за идеята да опознаваме и пазим богатата ни традиционна култура. Изпълнител на дейността ще 
бъде авторитетен артист, показал арт решения в оформянето на спирки и подлези със стрийт арт решения.

Чрез изкуствата, представени в Първи национален фестивал на танцовия театър - 2 0 1 9 - съвременен танц, пантомима, мюзикъл, младите хора в град Разград, ще се срещнат и 
приобщят към стойностно, модерно и необичайно изкуство, мотивиращо ги и повишаващо гражданската им активност. 
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Ефективно популяризиране на артисти, артистични локации и културни продукти. Привличане на публики към тях по иновативен начин чрез пътуваща зала за презентации и дебати 
през уикендите в гр. София.

Предложение с висока видимост и значение, но 
попада извън рамките на поканата, която не е 

насочена към програмата на фестивални събития. 
Проектът не е одобрен за финансиране. 

Проектът не спазва условията на поканата като 
предвижда събитие с традиционен открит формат 

без да мотивира изчерпателно какво го  отличава от 
подобни форуми и каква устойчивост предвижда. 

Проектът не е одобрен за финансиране. 

Проектът е не спазва условията на поканата защото 
не представлява създаване или представяне на 

изкуство в публична среда. Проектът не е одобрен 
за финансиране. 

https://web.facebook.com/DetskiFestivalKatoZvezdite/?ref=settings
https://web.facebook.com/DetskiFestivalKatoZvezdite/?ref=settings
https://web.facebook.com/DetskiFestivalKatoZvezdite/?ref=settings
https://web.facebook.com/DetskiFestivalKatoZvezdite/?ref=settings
https://web.facebook.com/DetskiFestivalKatoZvezdite/?ref=settings
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://bulgarche-vratza.com/
https://bulgarche-vratza.com/
https://bulgarche-vratza.com/


Музика, Танц, Театър мюзикъл

НАРОДНО 
ЧИТАЛИЩЕ 
БОГАТОВО-2015 
ЧИТАЛИЩЕ

Малки,но ГОЛЕМИ 
на сцената Гурмазово 01-11-18 31-07-19 9800 9000 0

Аудиовизуални изкуства, 
Дигитални изкуства, 
Интердисциплинарен проект, 
Музика, Нови медии

МИХАИЛ МАРИНОВ 
ГОЛЕМИНОВ - Оракул Плюс

България, 
София и 
Пловдив 01-02-19 30-08-19 5330 5330 0

Театър

Документална 
драма с комедийни 
интермедии

САВА РУМЕНОВ 
ДРАГНЕВ - Мачкай

България 
град София 25-10-18 05-11-18 1900 1600 0

Етнология, 
Интердисциплинарен проект, 
Културна антропология, 
Културно наследство, 
Литература, Приложни 
изкуства, Театър, Фолклор, 
Фотография, Хорово изкуство

ОТКРИТИ 
ПРОСТРАНСТВА 
СДРУЖЕНИЕ

http://discove
red-
spaces.org/

Шепоти от 
родопски приказки

село 
Добралък, 
община 
Куклен, 
област 
Пловдив, 
България 01-12-18 30-09-19 12960 9890 4500

Проектът има за цел да привлече децата и младежите от община Божурище, както и техните родители в изграждането на цялостен музикален проект, който да бъде представен в село 
Гурмазово, община Божурище и София. Проектът ще включва създаването на мюзикъл от деца на възраст в диапазона от 2 години до 16 години под менторството на специалисти . 
Целта е привличане на нови публики в малките населени места, където има по-труден достъп до културен живот.

Проектът представлява хибридна компютърно управлявана интерактиван публична инсталация за представяне в неформална обстановка. Сензорна система анализира лица и ретина 
на посетителите и дава предсказания, а телесните движения се превръщат в материал за генериране на звуково обкръжение. Проектът ще бъде представен два пъти в София и един 
път в Пловдив.
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Представлението Мачкай е изградено в процеса на работа,без предварителна драматургия.Текста е плод на разиграните на импровизационен принцип ситуации по време на 
репетициите.Става въпрос за историята между двама приятели.Единият е риалити звезда, а другият е беден провинциален артист. Те търсят начин да спасят приятелството си и да 
разрешат основния конфликт-заслужава ли си да жертват съвестта си,за да придобият слава и пари.

Артисти от 7 европейски държави и техни български колеги, ще превърнат родопското село Добралък в културно средище на съвременното изкуство и ще привлекат публиката с 
иновативни интерактивни представления, вдъхновени от духовната и физическа среда на селото. Млади артисти и любители ще могат да се включат в няколко тематични творчески 
работилници. 

Частично продължение на идея, която е разгърната в 
мащабни дейности, НФК подкрепя дейностите 

насочени към публиката. Проектът е одобрен за 
финансиране с редукция на бюджета. 

Проектът не спазва условията на поканата защото не 
представлява създаване или представяне на 

изкуство в публична среда.  Проектът не е одобрен 
за финансиране. 

Непълно разработен проект с пропуски в описанието 
на целева и очаквана публика и на дейностите. 

Проектът не е одобрен за финансиране. 

Непълно разработен проект с пропуски в описанието 
на целева и очаквана публика и на дейностите. 

Проектът не е одобрен за финансиране. 

http://discovered-spaces.org/
http://discovered-spaces.org/
http://discovered-spaces.org/


Театър

ОБЩИНСКО 
ПРЕДЕПРИЯТИЕ 
,,ДЕТСКИ И 
МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР" 
КУЛТУРЕН 
ИНСТИТУТ

Младежки 
театрални дни

Димитровгр
ад, 
България 01-03-19 20-04-19 9645 7365 2000

Литература, Музика, Танц, 
Театър Популярна музика 

СТУДИО СПРИНТ 
ПРОДЖЕКТ ЕООД 
ЕООД

АЛЕЯ ЗА ЗВЕЗДИ 
И ОЩЕ НЕЩО

България, 
гр. Балчик 01-05-19 31-08-19 15000 10000 0

Танц Съвременен танц СТРИЙМ ДЕНС ООД

Linkage - 
съвременна 
танцова 
платформа - второ 
издание

България, 
София 01-02-19 15-06-19 16911 8300 4000

Аудиовизуални изкуства, 
Музика, Танц, Фолклор

български песенен и 
инструментален 
музикален фолклор, 
дигитално изкуство

АЛТЕРНАТИВЕН 
СВЯТ ОРЕНДА 
СДРУЖЕНИЕ

Седемте 
фолклорни чудеса 
на България

България, 
гр. София 01-11-18 07-06-19 10083 9483 0
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Проектът предвижда събитие с по-скоро 
традиционен формат на представяне на творчески 
дейности, които популяризират изкуствата, но има 

важно значение за мястото на провеждане. 
Проектът е одобрен за финансиране с редукция 

на бюджета. 
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Проект Седемте фолклорни чудеса на България е пресечна точка на българската традиция и модерното изкуство.Това е пърформанс, който представя седемте основни фолклорни 
области на България чрез песен,музикален съпровод,танц,електронна музика и визуално изкуство. Фолклорът ще бъде представен в публична среда на нетрадиционно място, което 
предлага лесен достъп до фолклорното изкуство на хора от различни възрастови и социални групи.

С реализирането на проекта, школата по театрално изкуство ,,Апропо,, към Общинско предприятие ,,Детски и младежки център,, Димитровград, ще създаде традиция за отбелязване на 
Международния ден на театъра- 27 март. В 5 поредни дни ще се провеждат събития свързани с театъра като изкуство с цел привличане на нови аудитории и младежки публики и 
внедряване на младото поколение в изкуството.

Три арт събития в нетрадиционен формат и на нетрадиционно място, в което изява ще намерят популярни изпълнители и музиканти и случайно минаващи туристи и гости на комплекс 
Дворецът. Събитието ще представи в публична среда творчеството на популярни български поп и рок музиканти и изпълнители, като чрез кареоке, под формата на пърформанс ще 
привлече публика с интерес към музикалното и танцово изкуство като част от програмата на целия спектакъл.

Целта на проекта е да обогати и разнообрази културния живот в столицата. Платформата включва - обучителна програма, насочена към дебютанти в сферата на съвременния танц - 
създаване на нов културен продукт - платформа за обратна връзка между практици и теоретици. Платформата Linkage предвижда достигане и намиране на нови публики чрез 
обособяване на различни пространства в градската среда.

Мащабен проект, който надхвърля параметрите на 
програмата без да поставя конкретна публика във 
фокус. Проектът не е одобрен за финансиране. 

Проект, който отговоря на целите на програмата и 
има потенциал за развитие. Проектът е одобрен за 

финансиране с редукция на бюджета. 

Добра идея, която има нужда от още работа, за да 
стане успешен проект. Проектът не е одобрен за 

финансиране. 



Театър

Документална 
хронология на 
репетиционен 
процес - Чайка, Три 
сестри от А.П. 
Чехов. Интервюта с 
актьорите, 
участници в тези 
спектакли. 
Разговори на Лилия 
Абаджиева с 
професор Азарян. 
Интервюта с колеги 
на професор Азарян 
- Режисьори и 
актьори. Интервюта 
с негови студенти.

НАЦИОНАЛЕН 
ДВОРЕЦ НА 
КУЛТУРАТА - 
КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР 
СОФИЯ ДРУГА П.Ф.

http://www.nd
k.bg/

За театралния 
спектакъл, 
философията на 
живота, работата 
на режисьора 
Азарян и неговото 
присъствие в 
българската 
театрална 
ситуация

България, 
гр.София 01-12-18 30-06-19 28212 10000 0

ОБЩО 338704 53500
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Чрез създаване на тематични филмови документални модули, разказващи за живота и творчеството на режисьора Крикор Азарян, проектът е своеобразно изследване върху 
житейската и театрална философия на твореца, подчинено на идеята за памет, насочено към привличане и развитие на нови аудитории и обогатяване на културния живот в публичната 
среда.

Проектът не спазва условията на поканата защото не 
представлява създаване или представяне на 

изкуство в публична среда. Проектът не е одобрен 
за финансиране.  

http://www.ndk.bg/
http://www.ndk.bg/

