
Вх. 

№

Кандидат Име на проекта Подпрограма Модул Място за реализация Срок за реализация Искана 

сума

Мотивация

1 Сдружение 

Прожектор

Дебютна авторска книга 

за деца „Калинка в 

морето“

Художествена 

литература

- София (авторски текст и илюстрации, 

подготовка за печат и печат) и 

Пловдив (представяне на книгата)

Октомври 2017 г. – 

Октомври 2018 г.

14493.2 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

информация за бъдещата 

реализация на проекта - няма 

приложен текст. Проектът не се 

допуска до втори кръг.

2 „Зографик филм“ 

ЕООД

Детска книга 

„Бисквитковците“

Художествена 

литература

- гр. София, ул. Светослав Тертер 27 3 месеца 4000 Допуска се до втори кръг.

3 Ива Христова 

Лапатова

Пантомимен спектакъл 

„Мълчаливите птици“

Сценични изкуства Театър Столичен куклен театър, гр. София

Открита сцена „Сълза и смях“, гр. 

София

Драматичен театър „Антон 

Страшимиров“, гр. Разград

01.08.2017г. – 

01.12.2017г.

9500 Допуска се до втори кръг.

4 Мартин Петров „ПУКНАТИНАТА“ Визуални изкуства ГРАФИЧЕН 

/КОМИКС/ РОМАН

България, град София, в„Грозен 

Ентертейнмънт“.

15.09.2017г.-

 31.12.2018г.              

           

3730 Допуска се до втори кръг.

5 Сибила Коритарева Comix Box Визуални изкуства ГРАФИЧЕН 

/КОМИКС/ РОМАН

България, град София, в„Грозен 

Ентертейнмънт“

05.09.2017г.- 

31.12.2018г.

4000 Допуска се до втори кръг.

6 Нора Габровска и 

Сияна Янева

„ОБСЕСИЯ” интердисциплинален: 

музикално- театрален

интердисциплинал

ен

Камерна зала с роял в София 01.10.2017- 

15.05.2018- 

30.04.2019г.

7000 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

съдържателна информация за 

проекта. Проектът не се допуска 

до втори кръг.

7 Арт Диалог ЕООД Историята в картинки Екранни изкуства Късометражно кино гр. Варна, ул. Лоза 3; Народно 

читалище “ВасилЛевски -1945” 

30.06.-30.09.2017г. 3830 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

съдържателна информация за 

проекта. Проектът не се допуска 

до втори кръг.

8 Иван Александров 

Тодоров

„Животът, макар и 

кратък“

Сценични изкуства Театър Сцената на Куклен Театър – 

Благоевград

11.09.2017 – 

31.10.2017

4500 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

съдържателна информация за 

проекта. Проектът не се допуска 

до втори кръг.

9 „СМАРТХАУС” ООД „НЕПОЗНАТИ” Екранни изкуства Късометражно кино София Септевмри 2017 – 

март 2018

14380 Допуска се до втори кръг.

Списък на проектите от първи кръг на конкурса на Национален фонд „Култура” за обучение в разработването на дебютни проекти и подкрепа за реализирането им в областта на съвременните 

изкуства и култура, Сесия 106/2016 г., кръг I



10 Анна-Александра 

Светославова 

Кацарова

Natura Художествена 

литература

- София, изложбени пространства 

"Скалада" и "Генератор"

От 30д. 10м. 2017 г. - 

До 15д. 12м.2018 г.

15600 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

съдържателна информация за 

проекта. Проектът не се допуска 

до втори кръг.

11 Сдружение„ИКАР” Симпозиум по скулптура 

в метал  „ Код: Криле” -  

Лесичово’ 2018

Визуални изкуства Изящни изкуства / 

живопис, графика, 

скулптура, 

илюстрация  и др. / 

1.СелоЛесичово, област Пазарджик , 

базата на СТОВИ груп ЕООД 

2.Парковотопространство на 

Панаирни палати – Пловдив 

юли – ноември 2018 

г.

10000 Допуска се до втори кръг.

12 Кристъл Фрейм ООД ГРАНИЦИ Екранни изкуства Късометражно кино София, България октомври 2017 – 

септември 2018

19950 Допуска се до втори кръг.

13 Оля Желева Редакторът Екранни изкуства Късометражно кино София, апартамент, телевизионно 

студио и паркинг

15.09.2017- 

15.11.2017г.

5870 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

съдържателна информация за 

проекта. Проектът не се допуска 

до втори кръг.

14 Силвия

Николаева Станоева

Заснемане

на видеоклип към 

песента „Easy

by myself”

Сценични

изкуства

„Музика” София,

България

1.11.2017-

15.05.2018г.

9959 Допуска се до втори кръг.

15 Слайс ЕООД "Сънувам" Визуални изкуства Художествена 

фотография

Галерия Swimming pool, бул. Цар 

Освободител 10 7

15 – 31 октомври 

2017г.

6700 Допуска се до втори кръг.

16 Фондация

„Музика за България“

„Музикална

революция“

Сценични

изкуства

„Музика” България,

гр. София, бул. Хр Ботев 89

01.11.2017г.– 

01.11.2018г.

20000 Липсва информация за 

участващите дебютанти. 

Проектът не се допуска до втори 

кръг.

17 Андреа 

Попйорданова

Aвторска книга в 

лимитиран тираж 

„Измислици“ 

Визуални Изкуства Изящни изкуства гр. София, Фондация "Артономи" от подписване на 

договора до 

Септември 2018

2100 Допуска се до втори кръг.

18 АГЕНЦИЯ ШОУ 

МУЗИКА ООД

“Фестивал на Младите 

Таланти”

Културни събития - гр. Пловдив, Дом на Културата “Борис 

Христов”, Зрителна зала

от подписване на 

договора до Април 

2018г.

11180 Липсва информация за 

участващите дебютанти. Няма 

данни за задължително 

финансово самоучастие в размер 

на 20%. Проектът не се допуска 

до втори кръг.

19 Олга Колева #Ден 148-и 

(работно заглавие)

Екранни изкуства Игрални филми до 

30 минути

гр. София март, април, 

май 2018г.

9980 Допуска се до втори кръг. 

20 ФОНДАЦИЯ

"КРАЛИЦА НА 

МУЗИКАТА И 

ИЗКУСТВАТА"

„Карнавал на 

АЗБУКАТА“

Културни събития Гр. София от подписване на 

договора 

до 1.11.2017г.

11680 Липсва информация за 

участващите дебютанти. 

Проектът не се допуска до втори 

кръг.



21 Явор Христов 

Пачовски

„Дебютен музикален 

албум със съвременна 

оркестрова музика, 

съчетана с български 

фолклорни елементи“

Сценични изкуства Музика София, България Юни, 2018 г. 5400 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

информация за бъдещата 

реализация на проекта - няма 

приложен аудио-запис. Проектът 

не се допуска до втори кръг.

22 Констанца 

Константинова 

Гецова

„ИзхоДА“ Сценични изкуства Театър „Център за Култура и Дебат Червената 

Къща“

Народно Читалище „Св. Св. Кирил и 

Методи“, район ж.к. Красна Поляна

Септември - 

Ноември 2017г.

5500 Няма информация за другите 

участници в екипа. Бюджетът е 

неясен. Проектът не се допуска 

до втори кръг.

23 Сдружение "ИН 

ПУЛС"

COPY/PASTE Сценични изкуства Театър Пространство за съвременен танц и 

пърформанс ДНК

февруари - май 

2018г.

15098 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

съдържателна информация за 

проекта. Проектът не се допуска 

до втори кръг.

24 Народно читалище 

„Балкански 

Просветител 1871” 

гр.Смолян

Създаване на 

платформа за 

откриване,представяне и 

участие на творци – 

дебютанти в сферата на 

Визуалните изкуства

Културни събития - гр. Смолян, кв.Райково, ул. Родопи № 

52, изложбената зала в сградата на 

НЧ „Балкански Просветител 1871”

17 месеца от датата 

на подписване - най 

късно до 28 

Февруари 2019г.

9800 Допуска се до втори кръг.

25 Сдружение 

„Международно 

триенале на 

сценичния плакат – 

София”

Акция за създаване и 

разпространение на 

плакати от млади 

български автори

COEXISTENCE 

/СЪВМЕСТНО 

СЪЩЕСТВУВАНЕ

Визуални изкуства Графичен дизайн София / НДК + Моста на влюбените; 

презентиране в страната:

Велико Търново / Великотърновски 

университет „Св. Св. Кирил и 

Методий”, факултет по изобразително 

изкуство; 

Пловдив / Национална художествена 

гимназия „Цанко Лавренов”

(картата на локациите в страната 

тепърва ще бъде обогатявана в 

процеса на подготовка и изпълнение 

на проекта)

1 ноември 2017 – 1 

март 2019

14125 Допуска се до втори кръг.

26 Илиян Минчев 

Иванов

“В търсене на форма 

чрез съвременната 

българска дърворезба”

”ВИЗУАЛНИ 

ИЗКУСТВА”

ПРИЛОЖНИ 

ИЗКУСТВА

СОФИЯ- изработване , / изложби- 

София , Пловдив/

Октомври – 2017 – 

февруари -2019

7600 Допуска се до втори кръг.

27 „Център за 

неформално

образование и 

културна дейност 

Алос“

ОБЩНОСТ И ПАМЕТ Интердисциплинарни 

изкуства

Нови медии Националенвоенно-исторически 

музей, с неговите локации в 1) София 

и 2)Крумово (Oбщина Пловдив)

октомври2017 г - до 

31 март 2019 г, 

отчитане: до 30 

април 2017 г

7050 Допуска се до втори кръг.

28 Музикална къща 

Бонев ЕООД

„Евридика – зората на 

операта“

Интердисциплинарни 

изкуства и нови медии

София- Зала България, зала на 

Централен Военен клуб

Март – Май 2018 г 9900 Липсва информация за 

участващите дебютанти. 

Проектът не се допуска до втори 

кръг.

29 Павел Павлов Мисля, следователно 

съществувам. Дали?

Екранни изкуства Късометражно 

игрално кино

София 02 октомври 2017 до 

01 октомври 2018

19952 Допуска се до втори кръг.



30 Неда Кирилова НОЩНА СМЯНА Екранни изкуства Късометражено 

кино

София/ България до 01.07.2018г. /една 

година/

20000 Допуска се до втори кръг.

31 Държавен куклен 

театър Пловдив

„Седем дни от живота на 

Симон Лаброс”

Сценични изкуства Държавен куклен театър Пловдив Ноември 2017- 

Февруари 2018

15100 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

информация за бъдещата 

реализация на проекта - липсва 

информация за участниците в 

проекта. Проектът не се допуска 

до втори кръг.

32 Петър Здравков 

Вълчев

Лека нощ, Лили Екранни изкуства Късометражно 

игрално кино

София 1 октомври 2017 - 28 

февруари 2018 г.

20000 Допуска се до втори кръг.

33 “Сариеви” ООД / 

Галерия SARIEV 

Contemporary

“15 минути слава” Културни събития - ДНК – пространство за съвременнен 

танц и пърформънс, НДК, площад 

“България” 1

Август – декември 

2017 година

4150 Липсва информация за 

участниците в проекта. Проектът 

не се допуска до втори кръг.

34 Рикардо Стефанов 

Гъров

Шериф (работно 

заглавие)

Екранни изкуства Късометражно кино частна собственост година и половина 20000 Няма данни за задължително 

финансово самоучастие в размер 

на 20%. Проектът не се допуска 

до втори кръг.

35 Валерия Бончева 

Минева

Приказландия Художествена 

литература

- гр. Пловдив до 16.12.2017г. 9850 Авторите имат експертиза в други 

сфери на изкуствата. Проектът не 

се допуска до втори кръг.

36 Сдружение NOMAD 

PEOPLE

Иградина Културни събития паметник "Братска

могила", Борисова градина

май 2018 г. 20000 Липсва списък с участниците. 

Исканата от НФК сума надвишава 

допустимите 80% финансиране. 

Проектът не се допуска до втори 

кръг.

37 Хенд Плейд ЕООД, 

продуцент на 

късометражен филм 

„Среща„ с режисьор 

Мартин Илиев

„Среща“ Екранни изкуства Късометражно кино гр. София Декември 2017 17955 Допуска се до втори кръг.

38 Красимира Георгиева 

Георгиева

„Дебютантска изложба 

живопис на Красимира 

Георгиева”

Визуални Изкуства ателие/студио, изложбена зала - 

подлежи на допълнителни 

договаряния. Това могат да бъдат: 

галерия „Юзина” ул. Московска 11; 

Галерия „CREDO BONUM” ул. 

Славянска 2; галерия „Арте” ул. Г. С. 

Раковски 183 А, галерия на Нов 

Български Университет и други. Този 

въпрос следва да се съобрази с 

работния график на галериите (който 

се изготвя между 3 и 6 месеца в 

аванс) и договарянето на подробните 

услови, което ще бъде задача за 

следващия кръг от конкурса, при 

евентуалното ми класиране за него.

октомври 2017 – 

октомври 2018 

година

5000 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

информация за бъдещата 

реализация на проекта - няма 

приложен визуален материал. 

Проектът не се допуска до втори 

кръг.



39 НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

„ОСВОБОЖДЕНИЕ-

1884“

„Да дадем шанс на 

младите през 2018 г. – 

годината на българското 

председателството на 

ЕС ! “

Интердисциплинарни 

изкуства и нови медии

НЧ „Освобождение-1884“ с.Шейново, 

община Казанлък

1.03.2017 г. – 

31.08.2017г.

10000 Проектът се отнася за детски 

школи и младежи и не са 

известни дебютантите. Не се 

допуска до втори кръг.

40 Надя Пеовска Pop-up галерия Визуални изкуства Изящни изкуства гр. Бургас 31.03.2019 10000 Липсва информация за 

участващите дебютанти. 

Проектът не се допуска до втори 

кръг.

41 Лиляна Герасимова 

Трънулова

Галерия на изкуство в 

Амстердам 

представляваща 

Български художници 

дебютанти

Визуални изкуства Изящни изкуства Амстердам, Холандия до 31.03.2019 20000 Липсва информация за 

участващите дебютанти. 

Проектът не се допуска до втори 

кръг.

42 Боян Йорданов 

Йорданов

Графичен роман 

„Неродената“

Визуални изкуства Изящни изкуства 

(илюстрация)

София 12 месеца 3100 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

съдържателна информация за 

проекта. Проектът не се допуска 

до втори кръг.

43 „РУБЕКУЛА”ООД „Мавродиев на 75 години 

в 360 градуса виртуална 

реалност”

„Интердисциплинарни 

изкуства и нови 

медии”

„Нови медии - 

Виртуална 

реалност”

София, България 10.10.2017 - 

20.03.2019

19500 Допуска се до втори кръг.

44 Цвета Дойчева ТО±КА Интердисциплинарни 

изкуства и нови медии

Нови медии Пространство за съвременен танц и 

пърформанс ДНК

март/април 2018 9410 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

съдържателна информация за 

проекта. Проектът не се допуска 

до втори кръг.

45 АТЕЛИЕ „Линия и 

ТОЧКА“

Проект „ХИБРИД“ ИНТЕРДИСЦИПЛИНА

РНИ ИЗКУСТВА И 

НОВИ МЕДИИ

НОВИ МЕДИИ гр. Пловдив Февруари 2018г. – 

Януари 2019г.

17520 Няма данни за задължително 

финансово самоучастие в размер 

на 20%. Бюджетът включва 

недопустими разходи.  Проектът 

не се допуска до втори кръг. 

46 Асоциация за 

Изкуство и Младежки 

Инициативи 

„Студията“

„Въздушната принцеса” „Сценични изкуства” „Театър” София, България 10.10.2017 - 

20.1.2019

19500 Допуска се до втори кръг.

47 „КИНЕСТЕТИК 

ПРОДЖЕКТ" ООД;

„Марионетната система 

на Такеда в България”

„Сценични изкуства” „Театър” София, България 10.10.2017 - 

20.12.2018

20000 Допуска се до втори кръг.

48 Георги Петров Пеев “Медените Правила” Екранни изкуства Късометражно кино гр. София два месеца 

(приблизително)

5670 Предложената кандидатура е за 

дипломен филм. Проектът не се 

допуска до втори кръг.



49 Фирма „Оптимистс“ 

ООД

ПРОЕКТ „ПЛЕТКИ“ ВИЗУАЛНИ 

ИЗКУСТВА

ДИЗАЙН Продукционна част: 

Фабрика за градско изкуство, ул. 

Владайска река 4

Публично представяне: 

Арт-платформа „Tell me“/ Клуб Tell me, 

ул. Иван Вазов 12

Началнадата:

01 октомври 2017 

год. Крайна дата:

31 март 2018 год.

Отчитане: 30 април 

2018 год.

13886 Допуска се до втори кръг.

50 Марияна

Василева Иванова

“Приключения

в писмо“

Художествена 

литература

гр. София от подписване на 

договора-12

месеца

20000 Няма данни за задължително 

финансово самоучастие в размер 

на 20%. Проектът не се допуска 

до втори кръг. 

51 Регионална 

библиотека „Стилиян 

Чилингиров” – гр. 

Шумен

„И библиотеката сцена 

за млади”

Културни събития Регионална библиотека „Стилиян 

Чилингиров” – гр. Шумен

ноември 2017 г. – 

януари 2019 г.

9900 Допуска се до втори кръг.

52 Илияна Георгиева 

Георгиева

Музикален албум на 

група Dead Man’s Hat

Сценични изкуства Музика България, град София 01 Април 2018 

година

9000 Допуска се до втори кръг.

53 Сдружение „ЗОНГ” „Животът е сън” Сценични изкуства Театър Камерна сцена „Сълза и смях” 

(„Славянска беседа”), гр. София

начална дата: 

01.03.2018 – крайна 

дата: 01.06.2018 

(премиера)

8688 Допуска се до втори кръг.

54 Театър „Мале-мале“ „Кибер Бяла приказка“ Сценични изкуства Театър Театър „Ателие 313“, гр. София до 30.11.2017 г. 8980 Допуска се до втори кръг.

55 НЧ „ПРОСВЕТА-1898” 

С. ПАТРЕШ

НЧ „Просвета-1898” с. 

Патреш

платформа за млади 

дебютанти

Културни събития с. Патреш, общ. Павликени, обл. 

В.Търново

(салона на читалището)

до 31.12.2018 г. 9850 Липсва списък на дебютанти 

професионалисти. Проектът не 

се допуска до втори кръг 

56 Петър Пармаков и 

Ивелина Иванова

„Тъй ше е тя“ Екранни изкуства Документални 

филми

София 18 месеца 9959 Допуска се до втори кръг.

57 Даниела Даниелова 

Маринова

"Друг човек", пиеса с 

автор Пьотр Гладилин

сценични изкуства Театър Театър "Възраждане" 10.10.2017г. – 

15.12.2017г.

3350 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

съдържателна информация за 

проекта. Проектът не се допуска 

до втори кръг.

58 Марион Дърова Corpus meum Сценични изкуства Танц София Февруари 2018 г. 6340 Допуска се до втори кръг.

59 Рая Стефанова "Цветен активен 

павилион"

Дизайн гр.Пловдив От датата на 

подписване на 

договора до 

30.04.2018г.

13500 Допуска се до втори кръг.

60 Фондация „Танцово 

изкуство – Илиев”

Танцово-музикален 

спектакъл „Чергата”

Сценични изкуства Танц гр. София, Дом на културата „Искър” декември

2017 г. – май

2018 г.

10000 Участниците не отговарят на 

условията за дебютанти - да имат 

завършено средно художествено 

образование. Проектът не се 

допуска до втори кръг.



61 Людмила Георгиева 

Дзигарова

„Таен Прозорец“ „Визуални Изкуства“ Художествена 

Фотография

Астрономическа Обсерватория гр. 

Шумен

От 02.11.2017г. До 

01.12.2017г.

2300 Допуска се до втори кръг.

62 "Ноу Блинк" ООД Гара "Щастие" Екранни изкуства Късометражно кино 

(игрално)

България една година 9910 Предложената кандиатура е за 

дипломен филм. Проектът не се 

допуска до втори кръг.

63 Сдружение 

„Творческа улица за 

художници и артисти“

DESTRUCTIVE 

CREATION | Първа 

изложба

ВИЗУАЛНИ 

ИЗКУСТВА

ИЗЯЩНИ 

ИЗКУСТВА

Фоайето на НДК 12 месеца 20000 Допуска се до втори кръг.

64 Николай

Димитров

„Дебютиращи

творци“

Сценични

изкуства

България, гр. София. Септември

2017 – юни 2018

8420 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

съдържателна информация за 

проекта. Проектът не се допуска 

до втори кръг.

65 Сдружение „Фулс он 

дъ хил“

Хореографски серии #2 КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ КЪЩА CREATIVE HUB, София 12 месеца 20000 Няма данни за задължително 

финансово самоучастие в размер 

на 20%. Проектът не се допуска 

до втори кръг. 

66 Ясен Генадиев 

Генадиев

Всички, които обичат Екранни изкуства Късометражно кино 

(игрално)

гр. София Март 2018 20000 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

съдържателна информация за 

проекта. Проектът не се допуска 

до втори кръг.

67 Северин

Цветанов Василев

Musica sacra e profana 

–мадригали и мотети от 

късния ренесанс

Сценични изкуства Музика Гр. София и гр. Пловдив 1 година и 3 месеца 4200 Допуска се до втори кръг.

68 Асен Кобиларов „Паника“ Сценични изкуства Театър театър Възраждане 20.10.2017. – 

31.5.2018г.

5850 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

съдържателна информация за 

проекта. Проектът не се допуска 

до втори кръг.

69 Елена Недкова „Голямата Паника“ Сценични изкуства Театър Студио 5 2.11.2017 – 

26.12.2018

9650 Допуска се до втори кръг.

70 Боян

Вълчев Симеонов

3D Фотоизложба

"Мост между 

поколенията"

Визуални

изкуства, Културни 

събития

Художествена

фотография

Град

Варна

18 месеца 9793 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

съдържателна информация за 

проекта. Проектът не се допуска 

до втори кръг.

71 Сдружение

„Друга Линия“

„Без

изход“

Сценични изкуства Театър КЪЩА Creative Hub,гр. София, ул 

„Митрополит Панарет“ 9

01.09.2016 -

22.12.2017

11960 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

съдържателна информация за 

проекта. Проектът не се допуска 

до втори кръг.



72 Кристиан Първанов 

Андреев

„Новото начало“ Визуални изкуства Изящни изкуства България. Град София. начална дата: 

01.08.2017г. крайна 

дата: 31.09.2019г.

6000 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

съдържателна информация за 

проекта. Проектът не се допуска 

до втори кръг.

73 Сдружение 

Българион

Гласовете на душата Сценични изкуства Музика България, Албания, Македония, Босна 

и Херцеговина, Турция, Гърция, 

Грузия

от подписване на 

договора до март 

2018

18000 Въпреки несъмнените качества 

на проекта се препоръчва 

търсене на други финансови 

източници, тъй като някои от 

параметрите му не отговарят 

изцяло на целите и приоритетите 

на програмата. Проектът не се 

допуска до втори кръг.

74 Сдружение с 

нестопанска цел 

“Алтернативен свят 

Оренда”

SYNCretism Сценични изкуства гр. Пловдив, 

гр. София

Планира се 

представяне на 

проекта в София 

през 2018 г., когато e 

Българското 

председателство на 

Съвета на ЕС и в 

Пловдив през 2019 

г., когато градът е 

Европейска столица 

на културата.

9880 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

съдържателна информация за 

проекта. Проектът не се допуска 

до втори кръг.

75 Габриела Павлинова 

Партовска

"Началото на фънклора" - 

създаване на авторска 

песен с клип,

която съчетава 

актуалния стил поп фънк 

и български етно 

елементи

Сценични изкуства Музика Студиен запис - България, смесване и 

мастериране на записа - Австрия,

Заснемане на видео към песента - 

България

10000 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

информация за бъдещата 

реализация на проекта - няма 

приложен аудио-запис. Проектът 

не се допуска до втори кръг.

76 Борис Борисов 

Кръстев

“Post-truth Лемнос” Сценични изкуства Театър гр. София 31.03.2018 6800 Допуска се до втори кръг.

77 Агенция Сребърен 

ключ ООД

Сбъдната мечта - 

Музикална платформа 

за нови таланти

Сценични изкуства Музика - Звукозаписно студио на Спринт 

Продакшън

- Зала 2 на НДК 

20000 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

информация за бъдещата 

реализация на проекта - няма 

приложен аудио-запис. Проектът 

не се допуска до втори кръг.

78 Мюзик Гифтс ООД “Видеоклип на песента 

„Море, малка моме“ – 

мост между древния 

български фолклор и 

нашето съвремието“

Сценични изкуства Музика България до 18 месеца от 

датата на 

подписване на 

договора

10000 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

информация за бъдещата 

реализация на проекта - няма 

приложен аудио-запис. Проектът 

не се допуска до втори кръг.



79 ДЕЛЯН ПЛАМЕНОВ 

ИЛИЕВ

ДВА ПЪТИ УБИТ по 

текстове на Никола 

Вапцаров

Сценични изкуства Театър РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР 

„НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“, СМОЛЯН

Голяма сцена

10.10.2017 г. – 

16.12.2017 г.

16775 Допуска се до втори кръг.

80 Сдружение „София – 

дух и

култура”, дуо Колаж

Agitato Youth – творческа 

лаборатория за певци и 

пианисти до 35 г.

Сценични изкуства Музика София, Пловдив, Верона

(Италия)

01.10.2017- 

30.11.2018

13400 Допуска се до втори кръг.

81 Даниел Ненчев 30 примера за свобода 

(30 години демокрация в 

България - 30 

вдъхновяващи истории 

на български артисти с 

успехи по света)

Художествена 

литература

Национален дворец на културата - 

София - през 2018-а, Пространство в 

Пловдив предоставено от общинска 

фондация Пловдив 2019 - през 2019-а, 

читалищната мрежа в страната, 

българските културни институти в 

чужбина и др.

1 септември 2017 - 

28 февруари 2019

15600 Въпреки несъмнените качества 

на проекта се препоръчва 

търсене на други финансови 

източници, тъй като някои от 

параметрите му не отговарят 

изцяло на целите и приоритетите 

на програмата. Проектът не се 

допуска до втори кръг.

82 Георги Петров 

Атанасов

"Интегрални" Интердисциплинарни 

изкуства и нови медии

Център за дебат и култура "Червената 

къща"

01.03.2019 8400 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

съдържателна информация за 

проекта. Проектът не се допуска 

до втори кръг.

83 „Д Мюзик“ ЕООД „Сън ли е”

/Създаване на дебютна 

песен на група D.VINE, 

аудио запис, видео клип, 

промотиране и 

разпространение/

Сценични изкуства Музика, танц и 

други

град София 15.10.2017 г. – 

30.06.2018 г.

7280 Подадените документи не 

предоставят достатъчно 

съдържателна информация за 

проекта. Проектът не се допуска 

до втори кръг.
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