
Вх.  

номер

Област от 

изкуството и 

кулутрата

Кандидат Име на проекта
Място на 

реализация
Начало Край

Общ 

бюджет 

на 

проекта

Искана 

сума от 

НФК

отпуснат

а сума

Културен 

мениджмънт, 

Културно 

предприемачество, 

Кураторска дейност

Ния Иванова 

Пушкарова

Участие в Конференция на 

AIМ Стокхолм, Швеция 11.4.2018 15.4.2018 600 484 0

Фолклор

Народно читалище 

Васил Левски 1828г. 

Читалище

Пътуваща Арт - 

резиденция Четирите 

сезона на живите 

български традиции, 

Конин 2018 Полша, Конин 5.4.2018 8.4.2018 7900 3900 0

Поканата към Кукерския състав и фолклорен 

ансамбъл към читалището в с. Климент е от кмета на 

Конин в Полша. Участието им в Международен 

фолклорен фестивал в града е обвързано с 

Европейската година на културното наследство и 

Българското европредседателство. То дава 

възможност за представяне на съхраняваните и 

развивани от състава автентични фолклорни 

традиции и практики в различни форми - спектакъл, 

градско дефиле, ателиета и др. Участието има 

представителност и ще достигне до широка група 

хора. Поради ограничените средства на програмата, 

проектът се препоръчва за подкрепа като резерва с 

редуцирана сума.  РЕЗЕРВА 

За седма година мрежата AIM кани артисти, които действат като организатори на изложби и други влиятелни членове на артистичните общности по целия свят, за да се срещнат и обменят опит и 

стратегии, които дават възможност за ново международно сътрудничество. Предвидена е еднодневна конференция и семинарна сесия и в публичната програма.

Мотивация за решението

Ния Пушкарова е утвърден визуален артист и 

организатор на  един от значимите фестивали в 

областта на съвременното изкуство в страната. 

Въпреки високата оценка за кандидата обаче, 

проектното предложение не съдържа конкретна цел 

на посещението, свързана с някакъв устойчив 

последващ резултат. Кандидатът не посочва в какво 

качество ще участва в конференцията. 

Информацията във формуляра е директно 

заимствана от поканата.  Липсва допълнителна 

конкретна информация за събитието: програма, 

участници и др. Това пречи да се постави обективна 

оценка за  потенциала и значимостта му. Поради 

ограничените средства в сесията, проектът не е 

одобрен за финансиране.

Списък с резултати по проектите от конкурса на Национален фонд „Култура” по програма Мобилност, Период I, 117-1/2018 г.
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Фолклор

Национално 

училище за 

фолклорни 

изкуства "Филип 

Кутев" Училище

Приятели от Полша, 

запознайте се с 

Българския фолклор

Република Полша 

гр. Варшава, гр. 

Люблин, гр. 

Бялисток 21.5.2018 28.5.2018 13536 3500 3000

Музика

Любомир Марков 

Денев

Пътуване на композитора 

Любомир Денев за 

участие във фестивал на 

Балканската музика 

Минеаполис - Минесота, 

САЩ

САЩ Минеаполис - 

Минесота 19.4.2018 27.2.2018 1935 1300 0

Институт за Балканско изкуство и Музикалният Департамент при Университета В Минесота - САЩ отправят покана към Любомир ДЕНЕВ да участва в организираният от тях Фестивал, като напише ново 

произведение за Ансамбъл Балканикус. Световната ПРЕМИЕРА на творбата е планирана за 21 април 2018г. в Минеаполис. Освен тази изява композиторът ще изнесе лекция на тема Характерни 

особености на българския джаз и солов клавирен джаз-рецитал.

4

Проектът е насочен към представане съхранението и 

развитието на фолкора в рамките на културна 

програма на Българското европредседателство в 

Полша с акцент върху младите дарования и включва 

участие в три града. НУФИ "Филип Кутев" е водещо в 

професионалното образование в сферата на 

фолклора. Предоставена е подробна и убедителна 

за качеството и представителността на изявите 

програма. Проектът е одобрен за финансиране с 

редукция на сумата поради ограничените средства 

на програмата.

Ансамбъла към НЧ В. Левски, с.Климент ще вземе участие в Международния фестивал в гр.Конин Полша. Проектната инициатива е част от събитията на Европейската година на културното наследство 

- 2018. Представянето на концерт- спектакъла С България в сърцето е водещото събитие в европейския календар на Фестивала.

Любомир Денев е авторитетен композитор, поканен 

на световната премиера на негова творба в рамките 

на фестивал, организиран от Университета в 

Минесота, както и за лекция. За съжаление в 

проектното предложение липсва повече 

информация, от която може да се преценят 

характерът и значимостта на фестивала, а обхватът 

на събитието е предимно университетски. Въпреки 

престижа, който носи, поради ограничените 

средства на програмата, проектът не е одобрен за 

финансиране.  

Полша запознай се с Българският фолклор, представя картини от различни фолклорни области с типична музика, песен, танци и носии. Фолклорният спектакъл показва българската идентичност, 

многообразие и културно наследство в рамките на фестивала на младите дарования на България, организиран от Българският културен институт във Варшава. Проектът е насочен към полската 

общественост в рамките на ЕГ на културното наследство и Българската общност в Полша.
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Културно 

наследство

Асоциация на 

реставраторите в 

България 

Сдружение

Участие на България в 

Европейската 

конфедерация на 

организациите на 

реставратори - ЕССО Валета, Малта 26.4.2018 2.4.2018 392 392 392

Аудиовизуални 

изкуства, 

Документално кино, 

Игрално кино Елевън Туелв ЕООД

Международен филмов 

фестивал Бургас 2018 България, Бургас 20.7.2018 27.7.2018 1150 1050 1050

Фолклор

Народно читалище 

Просвета-1927-

Лиляче Читалище

Участие в 13 издание 

Фестивала на етносите 

във Варна - 2018 . България, гр Варна 1.5.2018 31.7.2018 827 827 0
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Проектът е участие на Стефан Белишки на среща на 

Европейската конфедерация на консерваторите-

реставратори в качеството му на неин 

вицепрезидент и на делегат на Асоциацията на 

реставраторите в България. Събитието е важно за 

поддържане на участието ѝ в международния обмен 

на опит и развитие на практики за опазване на 

културното наследство; дава възможност за 

разширяване на мрежата от контакти и за 

пораждане на партньорски проекти. Реалистичен 

бюджет,  проектът е одобрен за финансиране. 
От 27-ми април до 01-ви май 2018 г във Валета, Малта се провежда Общо събрание и среща на Управителния съвет на European Confederation of Conservator-Restorers Organizations Е.С.С.О. Проектът 

предвижда участие на български представител в това събитие в качеството му на делегат на АРБ и на вицепрезидент на Е.С.С.О.

Международният филмов фестивал в Бургас се 

утвърди като значимо и популярно събитие, 

допринасящо за децентрализацията на културния 

живот. Проектът е гостуване на грузинския режисьор 

Вано Бурдули в тазгодишното издание на фестивала, 

представяне на неговото творчество и срещи с 

творци и зрители, като част от целите на фестивала 

да запознава и свързва местните кино общности и 

публики със световни автори. Реалистичен бюджет, 

проектът е одобрен за финансиране.

Международен филмов фестивал Бургас има за цел да развие устойчива платформа за представяне на игрални и документални филми, запознавайки публиката със съвременното киноизкуство на 

страните от Черноморския регион. Мисията на Фестивала е да превърне Бургас в културно средище на кинодейците и киноманите от гореспоменатите държави.  Създател на фестивала е Емил 

Ованесов, фестивален директор и вложител на проекта в Национален фонд Култура.

Група "Клушаре" има важна роля за съхраняване на 

традициите на влашкия етнос в България. За 

съжаление в проектното предложение липсва 

официална покана от страна на Фестивала на 

етносите във Варна, а е приложен единствено 

скрийншот от интернет обява на фестивала за 

набиране на участници. Затова и проектът не 

отговаря на регламента на програмата и не е 

одобрен за финансиране. 
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Игрално кино

Театрално-

музикален център - 

Кърджали Културен 

институт

Участие в Международен 

детски фестивал Малки 

госпожици, малки 

господа

Република Турция, 

град Анкара 23.4.2018 30.4.2018 2620 2620 0
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Културно 

наследство, 

Музейна дейност

Регионален 

етнографски музей - 

Пловдив Културен 

институт

Богатството на 

българските народни 

носии

Лихтенщайн, гр. 

Вадуц, Национален 

музей на 

Лихтенщайн 7.5.2018 25.5.2018 779 779 0
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През Февруари 2018 ТМЦ получи покана от Ген. Дирекция на турски театри за участие в Международен театрален фестивал. Спектакъла е Браво, Франклин в периода от 24 до 29.04. 2018 в гр. Анкара, 

Р. Турция. Важно е да се отбележи, че участието на Центъра в рамките на този фестивал е изключителен шанс България да представи своето изкуство пред Турската публика и би подобрило и 

продължило традициите в културни отношения между двете страни.

Поканата на Генералната Дирекция на турски театри 

към ТМЦ Кърджали да участва в международен 

детски фестивал в Анкара е признание за неговата 

продукция. За съжаление в проектното 

предложение липсва информация, от която може да 

се прецени значимостта и обхватът на фестивала, 

както и за поканеното представление. Поради 

ограничените средства на програмата, не е одобрен 

за финансиране.

Изложбата на български носии в Националния музей 

в Лихтенщайн е важно и престижно събитие. 

Проектът се състои в пътуване на директора и 

уредника на РЕМ-Пловдив за нейното откриване, 

което има предимно представителна функция; 

липсва информация за създаване на възможности за  

надграждане на създадени партньорства и 

последващи ползи от гостуването. Поради 

ограничените средства на програмата, не е одобрен 

за финансиране. 

Проектът Богатството на българските народни носии разкрива многообразието и уникалността на българската народна култура, породени от смесването на различните традиции по нашите 

земи,отразени в облеклата и накитите към тях.Изложбата представя костюми от шест български етнографски области със съответните накити към тях.В 6 богато илюстрирани табла е разкрита 

символиката на народната носия, както и апотропейната роля на украсата.

НЕВАЛИДНА КАНДИДАТУРА

Участието на фолклорна група Калушаре в 13 издание Фестивала на етносите във Варна ще допринесе за съхраняване, запазване и предаване на идните поколения ритуалите и традиций на влашкия 

етнос чрез неговото популяризиране и представяне пред широкия кръг хора .
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Музика

Неотъпкана пътека 

Фондация

Неотъпкана пътека, 

фестивал за камерна 

музика в село 

Ковачевица, Западни 

Родопи

с. Ковачевица и гр. 

Гоце Делчев, 

България 30.7.2018 6.8.2018 10359 4000 0

Музика

Момчил Стефанов 

Косев

Участие на джаз квартет 

4th Edition в бълграския 

фестивал на изкуствата, 

Канада - Юни 2018 Канада, Торонто 12.6.2018 24.6.2018 15000 4500 3000
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Проектът се състои в създаване на фестивал за 

класическа камерна музика в с. Ковачевица с изяви и 

в Гоце Делчев. Неговите организатори са български 

музиканти, базирани основно в САЩ, с опит в 

създаването на музикални събития. Привлечен е 

частен спонсор. Проектът е смел и е важна 

инициатива за въвличане на местни общности в 

качествено изкуство, децентрализацията на неговото 

представяне и има потенциал да развива 

дългосрочно региона като музикално средище. 

Високият му бюджет е от  привличане като 

участници на български музиканти, действащи в 

Европа и САЩ. Препоръчва се за подкрепа като 

резерва с редукция на бюджета, поради 

ограничените средства на програмата. РЕЗЕРВА

Неотъпкана пътека е фестивал за класическа камерна музика, чието първо издание ще се състои от 30 юли до 6 август, 2018та година. Концертите ще се проведат в читалище Светлина, с. Ковачевица, 

община Гърмен и в Дома на културата, гр. Гоце Делчев. Фестивалът ще даде сцена за изява на талантливи класически музиканти с многогодишен опит и световни кариери, които живеят и работят в 

България и чужбина сред великолепната природа на Западните Родопи.

Проектът дава възможност за първо по-сериозно 

международно представяне на млад, но добиващ 

вече признание джаз квартет. Той ще участва във 

Фестивал на изкуствата в 3 града в Канада и в 

уъркшопи. Зад  гостуването застава Българското 

посолство в Канада и то е свързано с Българското 

европредседателство. Това е шанс под неговата 

шапка да се представи и съвременно лице на 

българската музика. Проектът е одобрен за 

финансиране с редукция на сумата. 

Участие в лятното издание на Осмия годишен фестивал на изкуствата в Канада от 12ти до 30ти юни 2018 година в Торонто, Отава и Монреал и представяне на концерти като част от фестивалната 

програма във връзка с Българското европредседателство.
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Изящни изкуства

Диляня Цветкова 

Никилова Посоки

Гр. Солсбъри и гр. 

Фрум, Англия 15.5.2018 17.6.2018 749 552 0

Игрално кино

Контраст филмс 

ЕООД

Участие на Христо 

Симеонов - режисьор и 

Катя Тричкова- продуцент 

в третия, заключителен 

кръг на международната 

филмова лаборатория 

Сам Шпигел.

Израел, град 

Йерусалим 4.7.2018 9.7.2018 1147 1147 450

Представяне на колекция живописни творби като част от Фестивала на изкуствата в Солсбъри-Англия и като част от Арт фестивала Отворени студия във Фрум - Англия.
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Диляна Николова е признат художник с участия в  

национални и международни изложби, като през 

последните години е добре представена и в Англия. 

Проектът е за поредно нейно участие във Фестивал 

за изкуствата в Солсбъри и във Фрум. То не се 

осъществява по специална покана, липсва и 

достатъчно информация за тези събития и за тяхната 

значимост, включително по отношение на 

кандидата.  Поради ограничените средства на 

програмата, проектът не е одобрен за финансиране.  

Проектът дава възможост за реализиране на 

дебютен пълнометражен филм на обещаващ 

режисьор, разбработен в рамките на 

Международната филмова лаборатория Сам Шпигел 

в Йерусалим. Представяне на работен етап от него 

пред професионална публика позволява създаване 

на контакти, които да допринесат за неговото 

завършване и разпространение. Пътуват режисьорът 

и продуцентът. Проектът е одобрен за финансиране 

с редукция поради възможност за по-изгодни 

билети през нискотарифна компания.  

Контраст филмс ЕООД кандидатства за финансиране на пътните разноски на режисьора Христо Симеонов и продуцента Катя Тричкова за участие заключителния кръг на програмата на който проекта 

им Защитени видове ще бъде публично представен пред изявени продуценти, фестивални директори и разпространители.
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Интердисциплинаре

н проект, Музика, 

Нови медии, Театър

Фондация Гъливер 

клиринг хауз 

Фондация Следващо ниво сцена София, България 1.3.2018 30.6.2018 17050 710 355

Литература

Петър Любомиров 

Чухов

Участие в Нюорлиънския 

поетически фестивал и 

панаир на книгата, 

поетически четения в 

Обществената библиотека 

- Ню Орлиънс и в 

Луизианския университет 

Ксейвиър по време на 

Националния месец на 

поезията Ню Орлиънс, САЩ 12.4.2018 24.4.2018 1518 1300 1300
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Петър Чухов е изявен поет и преводач от английски. 

Поканен е за участие в поредица от събития, на 

които той ще представи своята поезия пред широка 

публика, ще участва в дискусии, в лекция и ще 

осъществи контакт с публични библиотеки в Ню 

Орлиънс в качеството му и на библиотекар в 

Столична библиотека. Предоставена е покана, 

разписваща неговите участия по време на 

гостуването, подробна програма и убедителна 

аргументация, от която си личат ползите за самия 

кандидат и приносът към  представянето на 

съвременна българска поезия в САЩ. Бюджетът е 

реалистичен и проектът е одобрен за финансиране.

През април 2018 в САЩ ще се проведе Национален месец на поезията и Ню Орлиънс е сред местата, където по този повод ще има различни събития. Едно от тях е Нюорлиънският поетически 

фестивал и панаир на книгата. Поканен съм там от организаторите да чета и да участвам в работата на групата Творчество и превод. Имам покана за четене и в Луизианския университет Ксейвиър, 

също и в две от библиотеките в системата на Обществената библиотека - Ню Орлиънс.

"Следващо ниво сцена" е нова и оригинална 

международна програма в Червената къща, която 

представя различни интерактивни спектакли. 

Конкретният проект е за гостуване на нестандартна и 

иновативна джаз формация от Холандия, която 

въвлича публиката в спектакъла посредством 

мобилни технологии. То ще допринесе за показване 

на нови артистични практики в български контекст. В 

проектното предложение е представен само един от 

заявените двама пътуващи. Проектът е одобрен за 

финансиране с редукция на бюджета за един билет. 

Следващо ниво сцена представя пет спектакъла, които използват проактивни или високотехнологични решения за включване на публиката в създаването им. В рамките на фестивала са предвидени 

професионални срещи между български и гостуващи от Холандия и Литва артисти за обсъждане на идеи, свързани с възможностите за интерактивно въвличане на публиката в представленията.
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Литература

Христо Тодоров 

Карастоянов

Представяне на книгата 

The Same Night Awaits Us 

Al в САЩ САЩ 20.5.2018 30.5.2018 3000 1300 1300

Театър

ЕТ ВЕСЕЛИН 

ВАСИЛЕВ-ВЕСЕЛ 

Друга П.Ф.

Участие в PETRUSHKA 

WORLD PUPPET CARNIVAL - 

Екатеринбург, Русия

Русия, 

Екатеринбург 12.8.2018 19.8.2018 3144 3000 0

Театър

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН 

ТЕАТЪР СЛИВЕН 

Културен институт

Гостуване на театър 

СТАФАН БЬОРКЛУНД, 

Швеция за участие в 

творческа лаборатория 

МАЛКИ ИСТОРИИ ЗА 

ЛЮБОВТА и представяне 

на слайдшоу ГРАДИНАТА 

НА ПЕГАС на пети 

Международен фестивал 

на изкуствата МАГИЯТА 

НА ВЯТЪРА, Сливен, от 12 

до 20 април 2018 България, Сливен 1.4.2018 20.4.2018 1574 1574 1360
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Христо Карастоянов е от водещите български 

писатели. Проектът се състои в пътуване по повод 

издаване на негова книга в САЩ и организирани от 

издателството срещи и дискусии пред широка 

аудитория. Поводът, ползите за самия кандидат и 

приносът от представянето на книгата в САЩ са 

достатъчно убедителни. Бюджетът е реалистичен и 

проектът е одобрен за финансиране. 

Представяне на книгата и срещи с читатели в Ню Йорк, Вашингтон и Чикаго

Участието на ТЕАТЪР ВЕСЕЛ в Международен куклен фестивал PETRUSHKA WORLD PUPPET CARNIVAL - Екатеринбург, Русия е част от изявите на формацията в театрални форуми през юбилейната за 

театъра 2018 година. Международното събитие е организирано от WORLD PUPPET CARNIVAL, Куклен театър - Екатеринбург и Кметството на град Екатеринбург. Домакин на фестивала е Куклен театър - 

Екатеринбург.

Театър "Весел" е устойчива частна формация в 

кукления театър, активно представяща се на 

международни събития, организирани от 

продуцентите на World Puppet Carnival. През 

последните години театърът е участвал в почти 

всички техни куклени карнавали в различни 

държави с едно и също представление, за което 

кандидатстват и този път, а ефектът от техните 

участия е ограничен. Затова и поради ограничените 

средства на програмата, проектът не е одобрен за 

финансиране. 

Проектът предоставя възможност за сътрудничество 

между държавен куклен театър, независима 

формация и чужда трупа за създаване и представяне 

на нов художествен продукт, насочен към малки 

зрители. Заедно с това ще се представи и атрактивно 

събитие, което цели повишаване на екологичното 

съзнание сред подрастващите. Проектът е одобрен 

за финансиране целево за самолетните билети на 

шведските артисти с редукция на разходите за 

вътрешен транспорт.

http://programs.ncf.bg/admin/bg/siteusers/edit_individual/277
http://programs.ncf.bg/admin/bg/siteusers/edit_individual/277
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/135
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/135
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/135
http://programs.ncf.bg/admin/bg/siteusers/edit_organization/37
http://programs.ncf.bg/admin/bg/siteusers/edit_organization/37
http://programs.ncf.bg/admin/bg/siteusers/edit_organization/37
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/112
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/112
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/112
http://programs.ncf.bg/admin/bg/siteusers/edit_organization/540
http://programs.ncf.bg/admin/bg/siteusers/edit_organization/540
http://programs.ncf.bg/admin/bg/siteusers/edit_organization/540
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/163
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/163
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/163
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/163
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/163
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/163
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/163
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/163
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/163
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/163
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/163
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/163


Музика

Общински 

комплекс Дворец 

на културата - 

Перник Културен 

институт Славянски мостове

Полша, гр. Биелско - 

Бяла 31.5.2018 4.6.2018 12980 3000 0

Театър

ДТ "Рачо Стоянов" 

Културен институт

BGMOT - седмо издание 

на международен 

фестивал на спектаклите 

за един актьор България, Габрово 14.5.2018 19.5.2018 7660 4000 3500

Анимационно кино

Българска 

Асоциация на 

Независимите 

Художници и 

Аниматори "Пройко 

Пройков" 

Сдружение

9-ти Международен 

Фестивал на 

Анимационният Филм 

ЗЛАТЕН КУКЕР-СОФИЯ България, София 7.5.2018 13.3.2018 2838 2838 2538

Духовият оркестър от Перник стъпва върху трайни 

традиции в духовото музикално изкуство и се 

развива последвателно. Проектът е за негово 

участие в международен духов фестивал в Полша. За 

съжаление липсва информация за събитието, от 

която може да се преценят неговите значимост и 

обхват; липсва и уверение за уредени авторски 

права на планирания за представяне репертоар на 

оркестъра. Поради ограничените средства на 

програмата, проектът не е одобрен за финансиране.
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Фестивалът за спектакли с един актьор в Габрово се 

развива амбициозно с българско и международно 

жури и тазгодишното издание представя добра 

програма. Кандидатства се за пътуване на член на 

международното жури и на някои от чуждите 

участници. Проектът е одобрен за финансиране с 

редукция на бюджета за техническите сътрудници. 

"Златен кукер" е авторитетен и важен 

международен фестивал, посветен на 

популяризирането и развитието на анимацията и 

свързване на български контекст с постиженията й 

по света. Проектът е за гостуване на членове на 

неговото международно жури и водещи майсторски 

класове в рамките на тазгодишното му издание. 

Проектът е одобрен за финансиране с редукция на 

бюджета.

Стафан и Енид Бьорклунд гостуват в Сливен за участие в творческа лаборатория МАЛКИ ИСТОРИИ ЗА ЛЮБОВТА и представяне на слайдшоу ГРАДИНАТА НА ПЕГАС форум за култура и екологично 

възпитание на децата в рамките на пети Международен фестивал на изкуствата МАГИЯТА НА ВЯТЪРА 2018.

По покана от г-н Кшиштов Пшемек - директор на ХV Международен фестивал на духовите оркестри Златният тромпет 2-3 юни 2018 год. в гр. Биелско-Бяла, Полша, Духовият оркестър към Общински 

комплекс Дворец на културата гр.Перник ще представи програма с произведения на български, полски и други автори, представяйки се в концерти и паради, съгласно програмата на фестивала.

От 14 до 19 май 2018 година в гр. Габрово ще се проведе седмото издание на Международния фестивал на спектаклите за един актьор - BGMOT. Този фестивал съществува от 2006 година и е част от 

веригата на ЮНЕСКО, ITI. В него са взели участие САЩ, Русия, Украйна, Румъния, Босна и Херцеговина, Швейцария, Македония, Косово и други. Програмата се съставя от български и чуждестранни 

спектакли.
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Литература

Фондация 

"Елизабет Костова" 

Фондация

СтолицаЛитература и 

Созополски семинари 

2018

Република 

България, гр. 

София, 04-

06.06.2018, и гр. 

Созопол, 07-

11.06.2018 4.6.2018 11.6.2018 4320 4000 2500

Театър

Калин Райков 

Ангелов

Участие в 20ия 

Международен фестивал 

на монодрамата - Битоля 

2018

Република 

Македония, гр. 

Битоля 11.5.2018 15.5.2018 4690 1318 1000
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Столица Литература и Созополските семинари на 

Фондация "Елизабет Костова" се утвърдиха като 

интересни и важни събития, допринасящи за 

израстването на български писатели и за 

осъществяване на обмен и връзки с чужди автори и 

книгоиздатели, като търсят връзката на литературата 

с актуални и значими обществени теми. Проектът е 

за гостуване на двама представители на 

престижните американски издателства Penguin 

Classics и Graywolf

Press като ментори на работните сесии за писатели и 

панелисти на дискусии. Проектът е одобрен за 

финансиране с редукция на бюджета с оглед на 

възможности за по-изгодни билети.

МФАФ ЗЛАТЕН КУКЕР - СОФИЯ е единственият международен анимационен фестивал в София, който е двигател за развитието на младите аниматори и художници и показващ постиженията както на 

българската, така и на световната анимация. Фестивала е удостоен със Сертификат за Европейско качество от Международната асоциация на Фестивалите и от Българската Фестивална Асоциация.

Проектът е за осъществяване на пътуването на неформална група артисти, свързано с участие на моноспектакъла на актьора Михаил Милчев МАДАМ МИШИМА от Елена Алексиева в 20ия 

Международен фестивал на монодрамата - Битоля 2018. Фестивалът ще се проведе от 11 до 15 май 2018 г. в гр. Битоля, Република Македония. В този фестивал ежегодно през последните 

деветнайсет години взимат участие много актьори от различни държави от цял свят.

Фондация Елизабет Костова за 11-а поредна година ще срещне български и чуждестранни писатели, редактори и издатели чрез своята международна програма с две спирки в страната, София и 

Созопол. Акцент в програмата ще бъде темата за Европа и нейното бъдеще, която писатели, литератори и публики ще дебатират в рамките на фестивала СтолицаЛитература, 4-6 юни, както и извън 

столицата - по време на Созополските семинари по творческо писане, 7-11 юни.

Значимо събитие в сферата на театрално изкуство - 

монодрама, с дългогодишна история и традиция. 

Комисията вижда в участието на спектакъла МАДАМ 

МИШИМА на посоченото събитие въможност за 

бъдещи партньорства и продължаващ артистичен 

живот на спектакъла, но поради бюджетни 

ограничения на програмата, проектът е одобрен за 

финансиране с редукция в сумата. 
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Музика

Народно читалище 

„Д-р Петър Берон-

1926“ - София 

Читалище

Участие на Женски хор 

Христина Морфова при 

Народно читалище Д-р 

Петър Берон-1926 в 37-и 

Международен фестивал 

за православна църковна 

музика Хайновка 2018 

Бялисток, Полша

Полша - гр. 

Бялисток 16.5.2018 20.5.2018 6020 3900 1500

Фолклор

Народно читалище 

"Добри Войников-

1856" Читалище

Участие на хор Родни 

звуци в Седми 

международен музикален 

фестивал - Коста 

Барселона 2018

Испания - Калеа, 

Барселона 1.5.2018 5.5.2018 15795 4000 0

Танц, Театър

Мирослава Илиева 

Тодорова

Посещение на фестивала 

FTA, Монреал Канада, Монреал 24.5.2018 30.5.2018 1490 1300 1300

26
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Дългогодишната история и традиции на НЧ "Добри 

Войников 1856" са достойни за уважение и подкрепа 

развитието на хоровите и други негови състави, но 

конкретния повод за пътуване има туристически 

характер, с което не попада в целите и критериите за 

подкрепа от настоящата програма. Проектът не е 

одобрен за финансиране.
През 2018 г. смесен хор Родни звуци ще отбележи своята 120- годишнина. В юбилейната година съставът си е поставил за цел популяризиране на Шумен и на българските хорови традиции на 

международна сцена. Участието във фестивала ще предостави възможност да се покаже класата и творческия потенциал на хора пред музикални специалисти и публика. Фестивалът е възможност 

хорът да популяризира България във връзка с председателството на страната ни в ЕС.

Канещата организация и повод на пътуване 

демонстрират значимост и посочват възможности за  

продължаващи творчески контакти. 

Кандидатстващата организация е преминала през 

процес на селекция, кандидатурата е ясно и точно 

обоснована. Поради бюджетни ограничения на 

програмата, проектът се предлага за подкрепа с 

редукция в сумата. 

Кандидатът има сериозен и утвърден профил на 

професионалист в сферата на съвременния танц и 

сценични изкуства у нас. Поводът на пътуването 

показва категорични и конкретни възможности за 

създаване на устойчиви артистични контакти, 

бюджетът е реалистичен, затова проектът е одобрен 

за финансиране.

Женски хор Христина Морфова при Народно читалище Д-р Петър Берон-1926 - София е селектиран и официално поканен за участие в 37-и Международен фестивал за православна църковна музика 

Хайновка 2018 , в категория Светски аматьорски хорове. Фестивалът ще се проведе от 15 до 20 май 2018 г. в Бялисток - Полша, под почетния патронаж на Президента на Полша Анджей Дуда и под 

артистичния партонаж на проф. Кшиштоф Пендерецки.

Фестивалът FTA Festival TransAmеriques всяка година представя най-доброто в областта на театъра и танца от цял свят. В качеството си на теоретик и артистичен директор на пространство ДНК съм 

поканена на изданието 2018, за да набележа интересни артисти, които да бъдат поканени в България, за да развия и разширя контактите си с канадската сцена и конкретно проекта с канадските 

колеги, иницииран по време на тяхната резиденция в ДНК.
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Музейна дейност

Национален 

военноисторически 

музей Културен 

институт

Пътуване на екип за 

експониране и 

представяне на 

интерактивна изложба с 

картини от фонда на 

Националния 

военноисторически музей 

в Български културен 

институт в Прага Чехия, гр. Прага 7.5.2018 13.5.2018 8500 1743 0

Музика, Културна 

антропология

Георги Асенов 

Арнаудов

Финансиране на пътни 

разходи за участие на 

Георги Арнаудов в 

програма за теренно 

изследване на 

традиционна музика в 

Китай.

Китай - Шанхай, 

Пекин 29.5.2018 23.6.2018 1013 800 0

Музика

Светослав Живков 

Тодоров

Концерт за съвременно 

пиано от Европа до Азия Хонг Конг, Китай 20.6.2018 24.6.2018 1210 968 0

Музика

НУМСИ "Христина 

Морфова" - Стара 

Загора Училище

НАЦИОНАЛНА 

МЛАДЕЖКА ДЖАЗ СЦЕНА - 

СТАРА ЗАГОРА 2018

България, Стара 

Загора 18.4.2018 19.4.2018 599 599 500

28
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Проект за финансиране на пътни разходи на доц. д-р Георги Арнаудов за участие в Програма за теренно изследване на традиционна музика в Китай на композитори от страни от Централна и Източна 

Европа, които ще посетят 9 основни центъра в Южен Китай и ще имат възможност на достъп до някои от най-уникалните жанрове в Китайската традиционна музика.

В периода на Българското председателство, чрез съвременни методи за експониране и ангажиране на публиките, НВИМ ще покани европейската общественост да се докосне до уникалните творби 

на първия ни военен художник - Ярослав Вешин и да разпознае преплитането на европейските и националните измерения в художественото ни наследство

Организацията Проджект Мок3 е регистрирана в Хонг Конг с мисия да популяризира съвременната музика чрез годишни международни концерти, майсторски класове. Тази година фокусът е върху 

музикална култура от Балканите и България. Събитията се състоят в модерни зали, снабдени с нови рояли и технологии, за да привлече подрастващо поколение. За мен е чест да бъда поканен за 

специален гост, представяйки програма от Европейски и български композитори.

Богата и интересна програма с потенциал за 

развитие. Проектът е одобрен за финансиране, но 

поради бюджетни ограничения на сесията с 

редукция в исканата сума.

Творческата биография на Светослав Тодоров е 

впечатляваща и достойна за уважение. За съжаление 

от така разписаната кандидатура не става ясно какво 

точно е събитието, какъв е начинът на селекция, 

какви са бъдещите възможности за развитие извън 

единичен показ на творчеството на Светослав 

Тодоров. Поради горепосочените и поради 

конкурсния характер на програмата, проектът не е 

одобрен за финансиране.

Проектът не е одобрен за финансиране, тъй като е в 

сферата на научните изследвания, което не е обект 

на настоящата програма.

Проектът демонстрира интересен и значим повод, 

но за реализацията му са налични две отделни 

кандидатури. С оглед бюджетните ограничения на 

програмата се предлага за подкрепа проекта с 

индивидуално участие на Анелия Ангелова - проект 

№ 51. Проектът не е одобрен за финансиране.
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Музика, Фолклор Аутентик Фондация Пътят към фолклора

Нидерландия, 

Амстердам 25.5.2018 27.5.2018 1621 1621 0

Фотография

НСФА "Янка 

Кюркчиева" 

Сдружение

Българското участие в 

работата на 34-я конгрес 

на FIAP ЮАР, гр. Дърбан 10.8.2018 18.3.2018 3448 1300 0

Дигитални изкуства

Сдружение 

"ФАЕРТЪР - театър 

на огъня и сенките 

Сдружение Eye Walk Digital Festival

Гърция остров 

Сирос, Ермополис 23.7.2018 31.7.2018 470 470 0

Културна 

антропология, 

Музика

Асен Лалев 

Аврамов

Финансиране на пътни 

разходи за участие на 

Асен Аврамов в програма 

за теренно изследване на 

традиционна музика в 

Китай.

Китай - Шанхай, 

Пекин 29.5.2018 23.6.2018 1013 800 0
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По специална покана на Сдружение Българско образование и култура в Амстердам, българската етно-джаз формация Аутентик с ръководител Живко Василев ще представи пред българската общност 

концерта -Пътят към фолклора. Концерът е вече част от програмата на Фестивал България - люлка на Европейската цивилизация в Амстердам по случай председателството на Република България на 

Съвета на Европейския съюз и ще бъде представен на 26.05.2018 г.

НСФА е официален представител на FIAP, Международната асоциация на фотографите артисти, за страната. През август 2018г ще се проведе 34ят Редовен конгрес на FIAP в Дърбан, ЮАР. УС на НСФА 

определи Антон Савов, координатор за връзките с FIAP и член на УС на НСФА, да представлява НСФА на конгреса, който е с право на глас и ще отчете домакинството на страната ни на Международно 

биенале за младежка фотография.

Липсва информация за критериите по селекция на 

кандидатстващите за подкрепа участници, поради 

което проектът не е одобрен за финансиране.

Eyes Walk Digital Festival се провежда на остров Сирос - Гърция 27-30 юли. Фестивалът е насочен към създаване на на смесица от видео аудио и подвижни инсталации съчетани с танц и музика в 

открити пространства, като така се дава нов поглед на стари сгради и зони. Фестивалът през тази година е свързан с Европейската година на културното наследство 2018 и създаването на културно 

художествени мостове между Българската и Гръцката културна сцена.

Не е налична достатъчна информация, представяща 

канещата организация, нейните цели, мисия и 

начини на селекция на участниците, поради което 

проектът не е одобрен за финансиране.

Проектът не е одобрен за финансиране, тъй като е в 

сферата на научните изследвания, което не е обект 

на настоящата програма.

Богата програма и значим повод. Но в 

кандидатурата липсва информация за начина на 

селекция на кандидатстващия участник, както и няма 

аргументи за устойчивостта и потенциалните 

възможности в бъдеще време следствие от това 

участие. Проектът не е одобрен за финансиране.

Втора младежка джаз сцена ще се проведе на 18 и 19 април.в Стара Загора. Фестивалната програма предвижда както събития с образователен характер - музикален уоркшоп, прожекция, творческа 

среща, джем сешън, така и с развлекателен, отворени за широката аудитория - 5 концерта и фото изложба.
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Хорово изкуство

Алабреа хор 

Сдружение

Пет концерта на хор 

Алабреа в рамките на 23-

тия международен хоров 

фестивал в Прованс, 

Франция

Област Прованс, 

Франция 19.7.2018 27.7.2018 6648 4000 3500

Изящни изкуства, 

Литература, Музика, 

Нови медии, Танц, 

Театър, Фолклор

КАТЯ ИЛИЕВА 

КРЕМЗЕР

Българска душа на святата 

земя, фестивал, Дни на 

българската култура в 

Израел. Израел, град Бат Ям 28.5.2018 31.5.2018 800 800 0
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Проект за финансиране на пътни разходи на Асен Аврамов за участие в Програма за теренно изследване на традиционна музика в Китай на композитори от страни от Централна и Източна Европа, 

които ще посетят 9 основни центъра в Южен Китай и ще имат възможност на достъп до някои от най-уникалните жанрове в Китайската традиционна музика.

Кандидатът е относително млад хор, но вече с 

множество международни участия и награди. Имат 

награди от всичките си международни участия. 

Фестивалът е утвърден, това е 23-тото му издание. 

Проектът включва 4 самостоятелни концерта в 

рамките на фестивала. Домакините поемат разходи 

на място. Много добре подготвен проект. Проектът е 

одобрен за финансиране с редуцирана сума.

Проектът предвижда участие в ежегодно провеждан 

фестивал в Израел, посветен на българската култура. 

В приложените материали липсва достатъчно 

информация за предходни издания на фестивала и 

тяхното отражение в местния културен контекст. 

Поканата не съдържа конкретна насока за формата 

на участие. Липсва информация за популяризацията 

и публиките на фестивала. Всичко това пречи да се 

оцени обективно значимостта на проявата и 

потенциала за устойчивост на проекта. Проектът не е 

одобрен за финансиране поради липса на средства.
Фестивалът Българска душа на святата земя се провежда ежегодно в град Бат Ям, Израел. Акцентите в програмата тази година са театър, с участието на известния продуцент и артист Дони, актьорът 

Иван Радоев, поетичен рецитал на поетесите Катя Кремзер и Димитрина Кюркчиева. Райна Дамяни представя художника-сюрреалист Асен Милчев и ще осъществи на живо пърформанс - синтез на 

класическа музика и живопис.

Международният хоров фестивал в Прованс се провежда всяка година през месец юли. Целта на фестивала е да срещне изявени хорове от международната сцена с местната публика и колеги от 

Южна Франция. Хор Алабреа е отличен и поканен да изнесе четири самостоятелни концерта с 80-минутна програма и един, съвместно с френски хор. Хорът кандидатства по програма мобилност за 

покриване на транспортните разходи за пътуването.
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Музика, Танц, 

Фолклор

Народно читалище 

"Васил Левски 

1900" с.Войнягово 

Читалище

Традиционното 

наследство на село 

Войнягово българският 

културен автограф в 

Будапеща Унгария,Будапеща 26.5.2018 28.5.2018 3880 3880 0

Интердисциплинаре

н проект, Музика

Фондация 180 

Градуса - 

лаборатория за 

иновативно 

изкуство Фондация

180 Градуса - лаборатория 

за иновативно изкуство София, България 21.7.2018 27.7.2018 7808 4000 0

Фолклор

Народно читалище 

Пробуда- 1908 

Читалище

Фолклорът- средство за 

културен диалог между 

балканските държави Черна гора, Будва 19.8.2018 23.8.2018 3742 3742 0

Танц, Театър

Петко Сашев 

Стоянов

Участие в Хърватски 

театрален и танцов 

шоукейс, 14-18 април 

2018 г. Загреб, Хърватия 14.4.2018 18.4.2018 210 210 210
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Важно и значимо събитие в областта на 

съвременното изкуство. Но в кандидатурата липсват 

ключови елементи, необходими за оценяването като 

локации за концертните изяви на канения ансамбъл; 

програма на фестивала и липса на потвърждение за 

подкрепа от Гьоте институт. Въпреки това, събитието 

е важно за развитието на съвременните изкуства, 

затова е предложено за подкрепа като РЕЗЕРВА.

Историята, творческата биография и награди на 

Народно читалище Пробуда са впечатляващи и 

достойни за уважение. Но канещата организация е 

организация в сферата на туризма, което измества 

фокуса върху потенциално бъдещо сътрудничество, 

развитие и устойчивост, поради което проектът не е 

одобрен за финансиране.
Проектът предвижда подобряване на културния диалог между балканските държави и създаване на дълготрайни партньорства между Народно читалище Пробуда- 1908 и културните оператори от 

балканските държави, чрез участие на Фолклорен ансамбъл Сеславци в единадесети международен фестивал за музика и народни танци - Фестивални дни Будва, който ще се проведе от 19 до 23 

август 2018 година.

Проектът се предлага за пълно финансиране от 

програмата поради ясно описаните конкретни ползи 

за развитие на локалната театрална и танцова сцена, 

следствие от това пътуване.

От подадената кандидатура не стават ясни 

значимостта на събитието, обхвата на 

мероприятието, публиките, начините на селекция на 

участници, както и следствията от това единично 

участие. Поради конкурсния характер на програмата, 

гореописаните точки са основание проектът да не е 

одобрен за финансиране.
По повод 24 май, Българският културен институт в Будапеща организира тържествен концерт. За участие в програмата са ангажирани съставите при Читалище Васил Левски 1900 с. Войнягово. Те ще 

представят традиционно пеене и танцуване и кукерски игри.

180 градуса е едно от най-иновативните събития за съвременно изкуство, случващи се в България. 180 градсуа е не само фестивал, но и платформа-лаборатория за съвременна музика, танц, театър и 

дизайн. 180 градуса е експеримент, който провокира изкуството, публиката, артистите и пространството.
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Изящни изкуства, 

Интердисциплинаре

н проект

Райна Павлова 

Йотова - Дамяни

Българска душа на святата 

земя, фестивал, Дни на 

българската култура в 

Израел. Израел, град Бат Ям 28.5.2018 31.5.2018 800 800 0

Танц, Фолклор

Сдружение за 

развитие на 

танцовото изкуство 

Фулденс 

Сдружение

Българските танци- 

посланик на България Франция, Париж 14.8.2018 17.8.2018 8200 4000 0

Музика

Флат Лайн 

Кълектив ЕООД 

ЕООД

Рут Колева и джаз 

формация - европейско 

турне Европа 10.5.2018 4.6.2018 10000 4000 0
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Сериозен опит и творческа биография на кандидата. 

Участието е значимо с оглед насърчаване на 

културни активности в периферни райони на 

столицата, но конкретната покана идва от Блу 

даймънд евентс - професионална туроператорска 

агенция, което измества фокуса от създаване на 

значим културен обмен. Липсва информация за 

начина на селекция, за останалите участници и 

детайли по програма. Проектът не е одобрен за 

финансиране.

Значим и мащабен проект за турне, представящо 

български джаз в 12 града в Европа. Според 

условията на програмата, пътувания за турнета са 

недопустими, поради което проектът не е одобрен 

за финансиране.

Проектът предвижда популяризиране на българската култура и изкуство в областта на фолклора на международно ниво и установяване на дългосрочни партньорства в областта на културата, чрез 

участие на Сдружение Школа по танци Фул денс в V Международен фолклорен фестивал Светлините на Париж, който ще се проведе от 14 до 17 август 2018г. в гр. Париж, Франция.

Българска душа на Святата земя е фестивал, който се провежда ежегодно, в рамките на Дните на българската култура в Израел. Акцентите в програмата тази година са театър, с участието на известния 

продуцент и артист Дони, актьорът Иван Радоев, поетичен рецитал на поетесите Катя Кремзер и Димитрина Кюркчиева. Райна Дамяни ще представи художника-сюрреалист Асен Милчев и ще 

осъществи пърформанс - синтез между живопис и класическа музика.

Участие на Петко Стоянов в Хърватски теарален и танцов шоукейс, провеждащ се в Загреб от 14 до 18 април 2018 г. Избрани продукции от хърватската сцена ще бъдат представени пред европейски 

селектори, мениджъри и продуценти. В съпътстващата програмата ще бъдат осъществени срещи за обмен и създаване на нови и продължаване на вече съществуващи партньорства в сферата на 

театъра и танца в контекста на мрежата на ITI Международен театрален институт.

Проектът предвижда участие в ежегодно провеждан 

фестивал в Израел, посветен на българската култура. 

В приложените материали липсва достатъчно 

информация за предходни издания на фестивала и 

тяхното отражение в местния културен контекст. 

Поканата не съдържа конкретна насока за формата 

на участие. Липсва информация за популяризацията 

и публиките на фестивала. Всичко това пречи да се 

оцени обективно значимостта на проявата и 

потенциала за устойчивост на проекта. Проектът не е 

одобрен за финансиране поради липса на средства.
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Дигитални изкуства, 

Изящни изкуства, 

Интердисциплинаре

н проект, 

Кураторска дейност, 

Фотография

Десислава Христова 

Христова-Тошева

Вход-Изход, Галерия 

Офицерски дом, Ниш Ниш, Сърбия 10.4.2018 1.5.2018 836 836 200

Фотография

Фондация 

Фотофабрика 

Фондация

Подкрепа за пътуване на 

авторите на изложбата на 

Нина Ковачева и Валентин 

Стефанов - Фотофабрика 5 България, София 1.4.2018 31.7.2018 942 942 736

Интердисциплинаре

н проект

ФОНДАЦИЯ "ВИА 

ФЕСТ - 

МЕЖДУНАРОДЕН 

ТЕАТРАЛЕН 

ФЕСТИВАЛ 

"ВАРНЕНСКО ЛЯТО" 

Фондация

Гостуване на спектакъла 

ХАКАНАИ на Компания 

Адриен М. и Клер Б. - 

Лион, Франция 

България, София и 

Варна 1.6.2018 19.6.2018 2979 2979 2979
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Изключително интересен и значим проект, с оглед 

културните контакти със западните Балкани, което е 

един от приоритетите на Българското 

европредседателство. Поради бюджетни 

ограничения проектът е одобрен за финансиране с 

редукция в сумата - за пътуване до двама души - 

организатор и куратор.

Рут Колева Лайф Бенд, за първи път ще представят модерната българска джаз музика пред широка аудитория, на сцените на едни от най-добрите клубове за жива музика в Европа. За първи път 

български изпълнител е сред главните музикални изпълнения на международния джаз фестивала Innervisions в Лондон, и на джаз фестивала Днес в Словакия. Групата ще посети 12 града в Европа, 

популяризирайки българската джаз и поп музика.

Проектът Вход-Изход с куратор Десислава Христова цели да популяризира българската печатна графика извън граница.В изложбата участват 37 български художници, сред които има както 

утвърдени, така и млади автори.

Международният театрален фестивал "Варненско 

лято" е един от най-утвърдените форуми в областта 

на сценичните изкуства в страната. За тазгодишното 

издание фестивалът кани изключително 

нетрадиционен и иновативен спектакъл. Проектът 

има потенциал да допринесе за развитие и 

обогатяване на сценичните практики. Спектакълът 

ще бъде показан както във Варна, така и в София. 

Проектът е одобрен за финансиране.
Един от основните приоритетите на Фондация ВИА ФЕСТ е стимулиране на международния творчески диалог и обмен на театрален опит, чрез представяне на иновативни сценични форми. ХАКАНАИ 

е оригинален танцов спектакъл на една от водещите в Европа компании в сферата на дигиталните и изпълнителски изкуства. Хореографията се изпълнява в специален куб, който се превръща в среда 

на движещи се образи, създавани в реално време.

Проект със значим потенциал за обогатяване на 

визуалните практики. Както организаторите, така и 

авторите са утвърдени, авторитетни специалисти, 

което е предпоставка за високо качество на 

предлаганата изложба. Събитието ще бъде 

интересно допълнение към културната програма на 

Българското европредседателство. Проектът е 

одобрен за финансиране с редуцирана сума.
Съчетаването на художествената фотографска изложба на Нина Ковачева и Валентин Стефанов, придружена с документално кино, създадена от тях в Софийска Градска галерия ще покаже 

значимостта на това визуално изкуство като универсален език, на който могат да общуват, да се предизвикват, да се опознават, да се съюзяват и да намират общи характеристики всички индивиди и 

по-големи европейски общности.
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Фолклор

ФОЛКЛОРЕН 

АНСАМБЪЛ 

"ТРАКИЯ" Друга 

П.Ф. Мъдростта на предците

Белгия, Сент 

Жислен Франция, 

Реймс 17.6.2018 12.7.2018 12600 4000 2000

Литература, Нови 

медии

Димитрина 

Недялкова 

Кюркчиева

Българска душа на святата 

земя, фестивал, Дни на 

българската култура в 

Израел. Израел, град Бат Ям 28.5.2018 31.5.2018 800 800 0

Танц, Фолклор

НЧ " Напредък 

1898" Читалище

От празник в празник, от 

хоро на хоро, от китка на 

китка... за обич и 

българско България, Китен 15.6.2018 17.6.2018 1464 1464 0
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Поканата за събитието идва от професионален 

организатор в областта на фестивалния туризъм. 

Липсва програма на фестивала, както и програма на 

конкретното участие. Липсва информация за други 

участници от страната и чужбина. Условията за 

участие, публикувани на страницата на ЕАФФ, 

предполагат по-скоро пътуване с туристическа цел. 

https://eaff.eu/en/festivals/3-xiv-international-folklore-

festival-euro-folk-black-sea-2018 . Проектът не е 

одобрен за финансиране.

Проектът е важен с оглед насърчаване на 

фолклорните традиции и международните връзки и 

контакти на български организации. ФА "Тракия" е 

преминал през процедура за селекция, което е 

гаранция за качествено представяне. Предвиждат се 

участия в два фестивала. Поради ограничен бюджет 

на сесията се предлага частична финансова 

подкрепа. Проектът е одобрен за финансиране с 

редуцирана сума.
Участие в Международени фолклорни фестивали - Сент Жислен - Белгия и Реймс - Франция. Уникална музикално - танцова продукция, включваща триста и петдесет артисти от 12 страни.

Проектът предвижда участие в ежегодно провеждан 

фестивал в Израел, посветен на българската култура. 

В приложените материали липсва достатъчно 

информация за предходни издания на фестивала и 

тяхното отражение в местния културен контекст. 

Поканата не съдържа конкретна насока за формата 

на участие. Липсва информация за популяризацията 

и публиките на фестивала. Всичко това пречи да се 

оцени обективно значимостта на проявата и 

потенциала за устойчивост на проекта. Проектът не е 

одобрен за финансиране поради липса на средства.
Фестивалът Българска душа на Святата земя се провежда ежегодно и е част от проекта Дни на българската култура в Израел. Акцентите в програмата тази година са театър, с участието на известния 

продуцент и артист Дони, актьорът Иван Радоев, поетичен рецитал, с участието на поетесите Катя Кремзер и Димитрина Кюркчиева. Райна Дамяни ще представи художника-сюрреалист Асен Милчев 

и пърформанс - симбиоза от живопис на живо и класичеса музика.
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Изящни изкуства

Анелия Николаева 

Ангелова

ЯРОСЛАВ ВЕШИН 1860-

1915 ПРАГА, ЧЕХИЯ 8.5.2018 13.5.2018 431 431 431

Хорово изкуство

Образцово народно 

читалище 

"Напредък-1864" 

Читалище

Мултиплициране на 

добра практика при 

организация на 

международен фестивал 

за музикално и танцово 

изкуства. Албания, Дурас 1.5.2018 31.7.2018 3996 3996 0

Интердисциплинаре

н проект

АМАТЕРАС 

ФОНДАЦИЯ 

Фондация

ДРЕВНИ ПОСЛАНИЯ - 

посветен на 

Председателството на 

България в ЕС

Токио и Каруизава, 

Япония 17.6.2018 30.6.2018 6275 2683 2000
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Включването в изходяща мобилност за участие на смесен хор Родна песен Търговище в международен фестивал е възможност не само за популяризиране на българската култура и изкуства на 

международно ниво, но и за наблюдение и набор на добри практики, при организацията и провеждането му. Устойчивите партньорства и придобит опит ще приложим при организиране на подобен 

международен форум в Търговище, способстващ децентрализацията на културните прояви.

Проектът на НЧ Напредък 1898 е изготвен за пътуване и участие във фолклорен фестивал Евро фолк - Черно море. Чест за нас е личната покана от президента на EAFF-г-н Калоян Николов, с което ни 

уведомява, че нашият колектив е избран като достоен да се яви на този Международен фестивал. Участвайки в него ние ще покажем багрите на носиите, ритъма на характерните за района танци, за 

да се популяризира самобитното танцово изкуство на Северозапада.

НФК подкрепя развитието на хоровото изкуство в 

страната, както и възможностите за международни 

изяви на утвърдени български хорове. Конкретната 

покана обаче идва от професионален организатор в 

областта на фестивалния туризъм. Конкретните 

условия предвиждат 15-минутно участие, срещу 

заплащане от 75 евро на човек. Липсва процедура 

по селекция, липсва информация за 

международните участници във фестивала, липсва 

програма на участието и на фестивала. Проектът не е 

одобрен за финансиране.

Важно участие с оглед културната програма на 

българското председателство. Чрез предвиденото 

участие в съвместен екип за проучване живота и 

творчеството на Ярослав Вешин се осигурява 

устойчивост на резултатите от пътуването. Проектът 

е одобрен за финансиране.
Изложбата с оригинални творби на творилия в България чех Ярослав Вешин 1860-1915 и издаването на триезичен каталог е част от дейността на БКИ-Прага в рамките на културната програма на 

българското европредседателство. Вешин има основополагаща роля за развитието на българското изкуство от нач. на ХХ в. и огромно значение за приобщаване на българската култура към 

ценностите на Европа.

Проектът има висок потенциал за утвърждаване на 

трайни връзки в областта на съвременните визуални 

изкуства с Япония, както и за представяне на 

стойностно българско изкуство. Подкрепен е от 

Японско посолство в България, както и от 

Българското посолство в Япония. Изложбите ще 

бъдат важно допълнение към културната програма 

на Председателството зад граница. Предлага се 

редукция на бюджета за вътрешни пътувания в 

Япония, поради ограничения бюджет на сесията. 

Проектът е одобрен за финансиране.
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Изящни изкуства

Петя Иванова 

Илиева

Изложба живопис 

Български фолклорни 

мотиви

Доха, Катар и 

Бейрут, Ливан 8.5.2018 17.5.2018 1778 1300 0

Документално кино АГИТПРОП ООД

Участие на продуцента 

Мартичка Божилова и 

режисьора Георги 

Богданов на световния 

форум INPUT Бруклин 

2018 САЩ, Ню Йорк 28.4.2018 6.5.2018 3399 1920 1920

Танц

Български огън 

Сдружение

Български огън танцува в 

Чебуксери

Русия, гр. 

Чебуксери, 

Република Чувашия 20.6.2018 27.6.2018 12145 4000 0
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Добре подготвен проект и мотивиран кандидат за 

интересна и нетрадиционна дестинация. В същото 

време липсва програма на участието, както и 

програма на фестивала. Това възпрепятства 

възможностите за обективна оценка на значимостта 

на събитието и потенциала на проекта за 

устойчивост. Общият бюджет значително надвишава 

исканата от НФК сума, което прави проекта рисков 

откъм реализация. Проектът не е одобрен за 

финансиране поради липса на средства.
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Представяне на българския документален сериал Дворците на народа на световната конференция на организацията на обществените телевизии INPUT, показваща най-доброто от обществените 

телевизии по света. Дворците на народае избран за участие сред стотици кандидатствали проекти от цял свят.

Чрез средствата на живописта пресъздавам автентични мотиви от всички етнографски области на България. По начин интересен за съвременните хора привличам вниманието към елементи от нашия 

фолклор, част от богатото ни културноисторическо наследство. Ориентиран е към широка международна публика, за да запознава с типичните орнаменти и символи в които се съдържа енергията на 

народа ни и да посочва мястото на България в културното наследство на Европа.

АГИТПРОП е една от най-утвърдените продуцентски 

компании в областта на документалното кино. 

Проектът предвижда участие във важен в тази 

област форум, със селектиран филм. Проектът има 

висок потенциал за бъдещо сътрудничество и 

устойчивост. Бюджетът е реалистичен. Проектът е 

одобрен за финансиране.

Проекта ДРЕВНИ ПОСЛАНИЯ е посветен на българското Председателство в ЕС. Той е симбиоза от съвременно изкуство и иновации, представяйки България днес като член на европейското семейство 

с древно и богато историческо културно наследство, което е в основата на цялостното духовно развитие на Европа.

Кандидатът е утвърден творец с множество 

международни изяви. Пътуването на конкретната 

изложба обаче е било подкрепяно вече три пъти в 

миналото от НФК. В проекта липсва иновативен 

елемент спрямо предходните изложби. Проектът не 

е одобрен за финансиране поради липса на 

средства.
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Танц, Фолклор

Народно читалище 

Просвета- гр.Бухово- 

1904 Читалище

Децата на гр. Бухово 

танцуват за Европа Испания, Барселона 6.7.2018 11.7.2018 8194 4000 0

Театър

АРТ ОФИС 

Фондация

Участие в пролетната 

среща на Международна 

мрежа за изпълнителски 

изкуства IETM, Порто 2018 Порто, Потугалия 26.4.2018 29.4.2018 4276 2933 1500
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Проектът има значение за развитието на 

периферните райони на столицата и обогатяване на 

културните възможности на децата, живеещи в тези 

райони. Конкретната покана обаче идва от 

професионален организатор в областта на 

фестивалния туризъм, който предлага 6 дни 

екскурзионна програма срещу цени от 149 евро на 

човек 

http://moonlightevents.org/programs/en/MOONLIGHT-

EVENTS-BARCELONA%2006%20-%2011.07.2018.pdf. 

Липсва процедура по селекция на участниците, 

липсва информация за останалите участници, липсва 

цялостна програма за събитието. Програмата се 

оценява повече като туристическа, отколкото с 

културна цел. Проектът не е одобрен за 

финансиране.

Участието на представители на българската 

независима сцена в годишните срещи на IETM има 

безспорно важно значение за установяването и 

поддържането на международни контакти, както и 

за видимост на български творци и мениджъри зад 

граница. Проектът има висок потенциал да доведе 

до бъдещи партньорства и съвместни 

международни инициативи. Поради ограничения в 

бюджета на сесията се предлага подкрепата на 

трима от предложените петима участници. Проектът 

е одобрен за финансиране с редукция на бюджета.

Проектът предвижда създаване на дълготрайни международни контакти с организации от други страни членки на ЕС, разнообразяване и обогатяване на културния живот в периферните райони на 

Столицата и подобряване на културните компетенции и мотивацията на деца от гр. Бухово да се занимават с българския фолклор, чрез участие на танцов ансамбъл към НЧ Просвета- гр.Бухово- 1904 в 

Международния фолклорен фестивал в Барселона, Испания от 6 до 11 юли 2018г.

Участие на български арт мениджъри в ежегодната среща на IETM-най-голямата международна мрежа в областта на изпълнителските изкуства. В нея участват над 500 организации и индивидуални 

членове. Мрежата е утвърдена платформа за среща на професионалисти от цял свят и възможност за иницииране на нови проекти, копродукции и партньорства.
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По покана на Министерство на културата на република Чувашия Русия, Български огън ще вземе участие в ХХV международен фестивал Изворите на Русия с 23 танцьора в три самостоятелни 

фолклорни концерта. В програмата са включени танци от всички етнографски области на България.
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Театър

Театър-студио "4хС" 

Сдружение

Ромео и Жулиета, сонет 

за безсмъртната любов в 

Международната 

културна програма, 

Найроби, Кения Найроби Кения 1.4.2018 10.7.2018 9118 3908 0

Хорово изкуство

Младежки 

културен център 

Бургас Друга П.Ф.

Великденски концерти - 

Празници по повод 

Възкресение Господне - 

Виена,Братислава

Австрия - Виена , 

Словакия - 

Братислава 1.4.2018 7.4.2018 6240 4000 0

Музика

Мирян Иванов 

Колев

Interwaves sound 

performance - E.U.E.R.P.I. 

and DVJRGL

Монголия, Улан 

Батор 26.5.2018 26.5.2018 1396 1300 1300
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Високо оценен и мотивиран кандидат. За съжаление 

в проекта липсва достатъчно информация за 

планираните концерти - програма, времетраене, 

потенциални публики. Това пречи да се оцени 

обективно значимостта на събитията и потенциала 

на проекта за устойчивост. Проектът не е одобрен за 

финансиране поради липса на средства.

Кения е нетрадиционна дестинация за българския 

театър, а поканата от Националния театър безспорно 

е престижно събитие. Същевременно обаче от 

проектната документация не става ясно на какъв 

език ще се играе предлагания спектакъл и дали ще 

бъде субтитриран. Това има сериозно значение 

относно рецепцията на представлението на място. В 

допълнение бюджетът на проекта надвишава 

значително исканата от НФК сума, без да има 

гаранции за подсигуряването му. Това поставя 

сериозни рискове пред реализацията на проекта. 

Проектът не е одобрен за финансиране.

Проект с висок творчески потенциал и възможност 

за развитие на бъдещи колаборации в сферата на 

съвременната музика. Нетрадиционна дестинация с 

възможности за осъществяване на нови контакти и 

партньорства. Проектът е одобрен за финансиране.

По повод най-големия християнски празник Възкресение Христово Детски хор Милка Стоева към Младежки културен център Бургас ще изнесе 2 концерта. Близо 35 изпълнители на най-титолувания 

хоров състав на Бургас ще поздрави за празника местната общност на град Виена и град Братислава. Първият концерт ще се състои във Виена на 02.04.2018 г.църквата Св. Петър, а вторият на 

04.04.2018г. в Братислава, Дворец Зичи, Зала Худобна.

Колаборативен концерт на българския експериментален музикален проект E.U.U.R.P.I. и монголския експериментален музикален проект DVJRGL в Музея Богд Хан, Улан Батор, Монголия, организиран 

от Монголската Асоциация за Съвременно Изкуство.

Театър-студио 4хС получи официална покана за участие в Международната културна програма на Националния театър в Найроби, Кения. Програмата предоставя възможност на артисти от цял свят да 

съизмерят своята работа и търсения в полето на театъра и танц-театъра. Поканата е за най-атрактивния спектакъл, понесъл множество награди на международната сцена - Ромео и Жулиета, сонет за 

безсмъртната любов.
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Аудиовизуални 

изкуства, Танц, 

Фотография

„Творческа улица 

за художници и 

артисти“ (ТУХАРТ) 

Сдружение

LOOP part of ACT Festival 

2018 Билбао, Испания 29.5.2018 3.6.2018 1841 1841 1200

Етнология, Културна 

антропология, 

Музика, Танц Танц БГ Сдружение

ДНИ НА АФРИКА В 

БЪЛГАРИЯ 

БЪЛГАРИЯ, Бургас, 

София 8.5.2018 14.5.2018 12000 4000 2000

Танц

Брейн Стор 

Проджект 

Фондация

Гостуване на 

международни артисти и 

продуценти на XI 

Международен фестивал 

за съвременен танц и 

пърформанс Антистатик София 18.4.2018 28.5.2018 2770 2770 2770

Фестивалът Антистатик се утвърди като едно от най-

значимите събития в танцовата сцена. За 

единадесетото  издание организаторите канят  

утвърдени професионалисти в сферата на танца в 

качеството им на изпълнители, както и продуцент и 

програматор от Египет. Проектът има значителен 

потенциал да допринесе за развитието на 

съвременния танц в България и поддържането на 

международни контакти. Проектът е одобрен за 

финансиране.

LOOP е танцов проект вдъхновен от метафоричните стени, с които трябва да се борим, типични за съвременния живот. Той е свързан с трудностите, които изпитваме в нашето ежедневие и 

взаимоотношенията с хората около нас. По покана на ACT - Международен фестивал за възникващи изпълнители, през 2018 година в Билбао,Испания, LOOP ще стане част от международната мрежа с 

повече от 12 годишна история.

Иновативен и нетрадиционен проект, залагащ на 

развитието на междукултурни контакти с почти 

непознати за България африкански страни. Проектът 

има значим потенциал за устойчивост и принос към 

развитието на културните връзки между Сенегал, 

България и Уганда. Проектът ще представлява 

интересно допълнение към културната програма на 

Българското председателство. Поради ограничение 

в средствата на сесията се предлага частична 

подкрепа. Проектът е одобрен за финансиране.
Малък фестивал на Африканската култура в България. Провежда се в София и Бургас. В програмата на фестивала са включени танцови и перкусионни ателиета с преподаватели от Сенегал, Уганда и 

България, демонстрации на традиционни африкански танци и музика, дегустация на африканска храна, културен базар.

Гостуване на международните артисти Марк Томпкинс, Жан-Луис Баде, Оле Фрам, Михаел Хюнерс, които ще представят представленията Hommage и Опианение и гняв, както и на продуцента Мона 

Солиман на 11-ото издание на Международния фестивал за съвременен танц и пърформанс Антистатик 2018.
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Важно участие в значим международен танцов 

форум. Проектът има потенциал да разшири и 

обогати международните контакти в областта на 

съвременния танц, както и да допринесе за 

видимост на българския танц зад граница. Поради 

ограничения в бюджета на сесията се предлага 

редукция на бюджета. Проектът е одобрен за 

финансиране.
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Театър

Младежки театър 

„Николай Бинев" 

Културен институт

РАЗДЕЛЯМ ДВОЙКИ ПО 

ДОМОВЕТЕ В ПАРИЖ Франция, Париж 1.6.2018 4.6.2018 2757 2757 2208

Танц

ФУЛС ОН ДЪ ХИЛ 

Сдружение

FILLIMIT - KoresponDance 

international festival

Чехия - Прага и 

Ждяр над Сазавой 8.7.2018 20.7.2018 1518 1518 0

Етнология, Културна 

антропология, 

Културно 

наследство, 

Музейна дейност

БЪЛГАРСКИ 

НАЦИОНАЛЕН 

КОМИТЕТ НА ИКОМ 

Сдружение

Мултидисциплинарно 

сътрудничество - 

популяризация на 

българската култура и 

изкуство и опазване на 

културното наследство Италия, Палермо 6.5.2018 10.5.2018 535 535 0
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Участие в международен семинар с цел популяризация на българската култура и изкуство, обмяна на практики за опазване на културното наследство, създаване на устойчив контакт между 

Лабораторията по консервация и реставрация на Националния Исторически музей София, катедрата по Реставрация Национална художествена академия, катедрата по Културология в ЮЗУ 

Благоевград и катедрите по Културна антропология и Етническа история в Палермо, Италия.

Спектакълът има потенциал да привлече както 

българска, така и френска публика. Важно участие в 

годината на Българското председателство на Съвета 

на ЕС. С оглед ограничените средства на сесията се 

препоръчва осигуряването на по-ниски цени за 

пътуването. Проектът е одобрен за финансиране.

Събитието е интересно и престижно, и има 

потенциал за принос към развитието на българската 

танцова сцена. Покана е отправена само до един от 

кандидатите в пътуващата група. Същата група 

пътуващи е подкрепена с друг проект в настоящата 

сесия на програма Мобилност. Проектът не е 

одобрен за финансиране.

Участието на български учени в международни 

семинари безспорно е важно за академичната 

общност и установяването на международни 

контакти и партньорства. Предложеният проект е 

стъпка в тази посока. За съжаление той не отговаря 

на условията за допустимост на пътуванията НФК, 

където е посочено, че не се подкрепят пътувания за 

участия в тясно специализирани научни форуми. 

Проектът не е одобрен за финансиране.
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FILLIMIT e междуконтинентална платформа за креативна творческа среща на млади хореографи. Част е от KoresponDance international festival в Ждяр-над-Сазавой, Чехия още през 2016 година.По 

покана от страна на хореографите през 2018г. ATOM THEATRE ще има възможността между 8-20 Юли, да бъде въвлечен в творчески процес и участие в програмата на фестивала, както и в 

последващата тридневна практическа среща в DOX Centre for Contemporary Art, Прага.

Проектът представлява публично представяне на спектакъла Разделям двойки по домовете в Париж, Франция в периода 1-4 юни 2018. Комедията на Тристан Птижирар се радва на грандиозен успех 

в салона на Младежки театър, а сега е поканена да бъде изиграна и в салона на театър Фенелон Сент-Мари в Париж.
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Театър

Ценка Пенева 

Кучева

Българи от старо време по 

Любен Каравелов - 

театрално турне

България, гр. 

Тополовград, 

област Хасково гр. 

София 14.5.2018 20.5.2018 10470 3572 0

Кино Камен Калев - - 0

Кино Фондация Зорница - - 0

Общо 307795 149509 49999
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Кандидатурата е подадена след крайния срок за 

кандидатстване.

Представлението Българи от старо време по Любен Каравелов е един успешно реализиран проект, резултат от съвместната работа на сдружение от бесарабски българи от, Украйна, с художествен 

ръководител от България - премиера април, 2015 г. гр. Болград, Одеска област, Украйна. Спектакълът е селектиран и поканен за участие на тазгодишното издание на Международния фестивал на 

комедийни театри, пантомима и сатира, гр. Тополовград.

Значим проект с оглед поддържането на връзките с 

бесарабските българи. Мотивацията и усилията на 

кандидата заслужават висока оценка. За съжаление 

избраният начин на кандидатстване прави проекта 

недопустим според условията на НФК. Физическо 

лице не може да кандидатства за покана на 

чуждестранни гости. Проектът не е одобрен за 

финансиране.

Кандидатурата е подадена след крайния срок за 

кандидатстване.
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