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Списък с резултати по програма „Дебюти, СЕСИЯ 2 / 2019 г.“ 

Модул
Входящ 
номер

Област от 
изкуството и 

кулутрата
Жанр Кандидат

Интернет 
страница Име на проекта

Място на 
реализаци

я
Начало Край

Общ 
бюджет 

на 
проекта

Искана 
сума от 

НФК

Отпусната 
сума Мотивация за решението

ВИЗУАЛНИ И ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА

1

Визуални 
изкуства

DEB-
128-V2--

19-
ORG117

1-3

Дизайн -

ФОНДАЦИЯ 
"ПОДДЪРЖАНЕ НА 

ИЗКУСТВОТО В 
БЪЛГАРИЯ" 

-
Зони на контакт. 
Света Анастасия

Бургас, 
София, 

България
10.02.2020 27.02.2021 9780 9780

9780

Проектът дава възможност на група млади автори - 
студенти и преподаватели в НХА, за професионална 
реализация в реална среда на цялостна система за 
визуална комуникация и среща с публиката в 
пространството на остров Света Анастасия. Проектът е 
положителен пример за междуинституционално 
сътрудничество. Идеята е ясно формулирана, има 
надграждане - в предишните години се е реализирала 
в скулптурен парк Илинденци. Проектът е идейно
обоснован, практически и финансово обмислен и 
структуриран. Има ясно дефинирани цели и задачи и 
план за реализирането им. Проектът има устойчивост и 
потенциал за развитие. Проектът е одобрен за 
финансиране.

Образователен проект, който дава платформа за изява на студенти от специалност Плакат и визуална комуникация в НХА. В две изложби в София и Бургас те представят 
създадена по време на творческа резиденция цялостна система на визуална комуникация и реклама на ТК Остров Св. Анастасия. 

2

Визуални 
изкуства

DEB-
128-V2--

19-
ORG196

8-5

Дигитални 
изкуства, 

Интердисципл
инарен проект, 

Нови медии, 
Танц

Интерактивен 
дигитален 

пърформанс

        СДРУЖЕНИЕ 
"КОНКЛАВ" - Ехо 

България, 
София 01.11.2019 30.06.2020 10552 9987

9987

Проектът е добре балансиран. Идеята е доразвита във 
визуалните примери и презентационното видео. 
Перспективата за зрителското преживяване е много 
обещаваща, а избраната локация допринася към 
стойността. Темата за наблюдаващия и наблюдавания 
успява да се фокусира върху основни въпроси за 
настоящата културно-технологична рамка. Препоръчва 
се работа по създаването на по-детайлен план за 
достигане до широка публичност и висока 
посещаемост, както и засилено популяризиране на 
материали за процеса и резултатите от проекта. 
Проектът е одобрен за финансиране.

Интерактивен, дигитален пърформанс с ясно установени правила на движение. Публиката е въвлечена в кинетичната среда. Основна тема на наратива са наблюдението и 
самонаблюдението, самовглъбяването във външния вид за сметка на съдържанието и смисъла на феномените и личността на човека.        



2

#

Списък с резултати по програма „Дебюти, СЕСИЯ 2 / 2019 г.“ 

Модул
Входящ 
номер

Област от 
изкуството и 

кулутрата
Жанр Кандидат

Интернет 
страница Име на проекта

Място на 
реализаци

я
Начало Край

Общ 
бюджет 

на 
проекта

Искана 
сума от 

НФК

Отпусната 
сума Мотивация за решението

3

Визуални 
изкуства

DEB-
128-V2--

19-
ORG043

5-2

Фотография
Пейзажна 

фотография

НСФА "Янка 
Кюркчиева" 
Сдружение

http:
//photoacade

my.org/

Дебютна 
изложба на 

Радослав 
Свирецов

Бургас 01.12.2019 15.06.2020 6432 6432

6432

Проектът дава възможност на един дебютиращ млад 
автор да получи
квалифицирана професионална подкрепа в сферата на 
художествената
пейзажна фотография, за да развие потенциала си. 
Организацията, която го
подкрепя има солиден опит с дебютни проекти. В 
проекта има желаната
промяна за дефиниране на целите и задачите,както и 
план за тяхното постигане.
Бюджетът е преработен според изискванията на 
програмата. Развитието на проекта е успешно. 
Проектът е одобрен за финансиране.

Радослав Свирецов е автор, който без специализирано образование успява да постигне високи художествени резултати. Оказвайки му подкрепа и квалифицирано 
напътствие искаме да достигнем до реализация на неговата първа самостоятелна фотографска изложба в комбинация със съвременна мултимедийна прожекция.

4

Визуални 
изкуства

DEB-
128-V2--

19-
IND204
2-7        

Дигитални 
изкуства, 
Изящни 
изкуства

-
Давит Сурени 

Карапетян -
Давит Карапетян 
- първа изложба

България, 
София и 

Варна
01.11.2019 30.04.2020 2400 2400

2400

Проектът е добре доразвит и аргументиран. 
Визуалните примери са обещаващи и дават ясна идея 
за посоката на работа. Получава се идея, за начина по 
който смесването и надграждането на техники ще 
доведе до повече от техния сбор. Дейностите, техният 
график и локации на реализация са прецизирани. 
Препоръчва се по-задълбочено планиране за 
популяризиране и архивиране на процеса и крайния 
резултат. Проектът е одобрен за финансиране.

Проекта представлява първа самостоятелна изложба в София и Варна, на която ще бъдат представени нови творби изработени чрез традиционни и дигитални техники. Целя 
да споделя пред публика колекция от завършени идеи, чрез които да постигна комуникация със зрителите. Творбите ще представляват вижданията ми за човешките 
проблеми в контекста на настоящия ни начин на живот, както и експресивни пейзажи на българската природа.

http://photoacademy.org/
http://photoacademy.org/
http://photoacademy.org/
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5

Визуални 
изкуства

DEB-
128-V2--

19-
IND120

9-6

Приложни 
изкуства -

Виляна Миланова 
Миланова -

Дебютна 
изложба на 
Съвременно 

текстилно 
изкуство

град 
Левски и 

град 
София

01.11.2019 31.03.2021 2713 2713

2713

Проектът представя различна гледна точка и 
иновативен подход към текстила. Авторката извежда 
идеята за текстилната пластика в сферата на изящните 
изкуства, като по този начин променя общоприетата 
представа за текстила като вид приложно изкуство. 
Техниките и материалите са подбрани удачно и 
подкрепят концептуалното съдържание, свързано с 
митологични препратки. Бюджетът е подробен и точен. 
Може да се доразвие планът за разпространение. 
Стабилните партньори и различните локациите на 
реализация предвиждат успешна реализация. 
Визуалните материали са убедителни. Проектът е 
одобрен за финансиране.

Изложбите, които представят художествен текстил в България са малко и рядко, но в последните години броят им нараства. Чрез представяне на разнообразни творби целя 
да стана част от опита за развитие на обществения интереса към декоративния текстил в България. Желая да представя творбите си в три изложби - една в родния ми град 
Левски и две в София. Творбите ми включват арт инсталации, текстилни пластики и тъкани, мини текстил.

6

Визуални 
изкуства

DEB-
128-V2--

19-
ORG058

2-4

Дигитални 
изкуства -

"Активист 38" ООД 
ООД

http:
//activist38.

com

Драма в Панама 
- Интерактивен 

уеб сериал
България 01.11.2019 15.04.2020 104412 20000

18700

Проектът е много добре развит и дава ясна представа 
за целите и използваните инструменти. Надградени са 
материали и съдържание. Идеята е оригинална и 
обещаваща. Добре е обяснена и демонстрирана 
ключовата в случая концепция за интерактивност, както 
и чуството, което сериала иска да предаде на 
зрителите. Агрументирана е стратегията за 
разпространение, но могат да се прецизират целевите 
групи и да се засили работата за достигане до широка 
аудитория, която за разлика от фестивалното 
разпространение не е напълно изяснена. Препоръчва 
се допълнителна работа по графика на дейностите. 
Проектът е одобрен за финансиране  с редукция на 
сумата, която надхвърля допустимият процент 
административни разходи.

Комично-приключенска история за вечните власт, пари, любов и диваци, представена по новаторски начин, във формата на интерактивен уеб сериал. Съчетание на видео, 
комикс и подлежащи на манипулация от зрителя графични елементи в реално време.

http://activist38.com
http://activist38.com
http://activist38.com
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СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА

1

Сценични 
изкуства

DEB-
128-S2-

19-
ORG206

0-1

Театър

Трагикомедия 
с игрови 

елементи. 
Театър в 
театъра.

"Ст.Арт" ЕООД - 1001 НОЩИ
България, 

София 01.03.2020 30.09.2020 24400 18400

10000

Оценява се високо фактът, че в екипа има голям брой 
дебютанти. От друга страна проектът не е разработен 
от гледна точка на целите, планът за разпространение 
и мястото на реализация на спектакъла. Тъй като 
дебютантите не са се съобразили с всички препоръки 
на комисията и експертите на Национален фонд 
„Култура“, относно преосмисляне на ролите в екипа 
след първи кръг на кандидатстване, бюджетът е 
редуциран и цели да подкрепи приоритетно 
осигуряване на материална база, хонорари на 
изпълнители и наем на пространство за репетиционния 
период. Важно е да се отбележи, че ролята на 
постановчика в един спектакъл е изключително 
значима и очакваме в съдържателния отчет на проекта 
да бъдат упоменати особеностите на работния процес 
на лицето, предложено от екипа на проекта да 
изпълнява тази роля в хода на развитие. При 
последващо кандидатстване на организацията 
препоръчваме по-добро спазване на препоръките към 
дебютантите. Проектът е одобрен за финансиране с 
редукция на бюджета и целево финансиране на 
възнаграждения на актьори, сценография и реквизит.

Театрално представление по вечните приказки на Шехерезада. Принципът на изграждане на представлението е театър в театъра. Ще лишим зрителя от синтетично-
неоновия модерен театър и ще го въведем в автентичния свят на приказките. За пълното потапяне и пренасяне в света на Хиляда и една нощ ще разчитаме изцяло на 
актьорското превъплъщение. Музикалната среда и атмосфера ще изградим посредством танци, пластика, акробатика и музикални инструменти.
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2

Сценични 
изкуства

DEB-
128-S2-

19-
ORG208

6-2

Театър
ТЕАТЪР НОКС 
ФОНДАЦИЯ - ДНК

България, 
София 03.02.2020 28.05.2021 9995 9995

9995

Качествената разработка на проекта и развитието му 
след одобрението на първи кръг. Спазени са всички 
препоръки и са предоставени допълнителни 
материали, които дават яснота относно визията, 
реализацията на проекта и плана за разпространение, 
който е развит детайлно и е от особено значение, 
имайки предвид избраните целевите групи. Проектът е 
отличителен в категория „Сценични изкуства“ като 
пример за цялостно развитие на проекто идея и 
финансова рамка и в двата кръга на програма 
"Дебюти". Проектът е одобрен за финансиране. 

Реализация на пиесата ДНК на Денис Кели за първи път на българска сцена, която ще изследва темата за насилието сред младите като резултат от средата, в която живеят, 
незаинтересоваността на обществото спрямо тях, липсата на родителски контрол и здрава семейна среда.

3

Сценични 
изкуства

DEB-
128-S2-

19-
ORG152

3-3

Музика, 
Приложни 
изкуства, 
Театър, 

Фотография

Куклено 
предствление, 
радиопиеса, 
изложба и 
творчески 

работилници

"ПРОСТРАНСТВА" 
Фондация за изкуство 

и култура Фондация
-

Приключение с 
кораб България 01.12.2019 30.06.2021 19972 16075

7000

Проектът е важен особено, имайки предвид 
разпространието в различни населени места в 
страната. Неговата мултижанровост е плюс що се 
отнася до развиването на естетически форми и 
достигане до по-широк кръг посетители. Тъй като има 
явен дисбаланс в бюджета и по-конкретно в 
хонорарите, предлага се финансиране за материали и 
други разходи, свързани с реализиране на 
продукцията, в бюджета са включени и дневни, които 
не са допустими разходи. Препоръчва се работа с поне 
още един дебютант куклен актьор с цел развитие на 
проекта в следващите етапи от разпространението му, 
устойчивост и предаване на опит в основното изкуство, 
към което проекта е ориентиран, а имено кукленото. 
Проектът е одобрен за финансиране с редукция на 
бюджета и целево финансиране за наем на 
репетиционна, сценография и реквизит, маркетинг и 
разпространение, частично транспортни разходи и 
възнаграждение на фотограф, сценограф и композитор. 

Роден под щастлива звезда-I ч. и Островът на изненадите-II ч. са куклени детски предствления от трилогията Приключения с кораб. Всяко от тях е пътуващо поп-ъп 
представление с авторска музика на живо, със съпътстваща изложба и творчески работилници за децата. Вдъхновени от книгата на Туве Янсон Корабът на вселените 
Маргарита Петрова, Здравка Кантарева, Милена Великова, Сиана Атанасова и Спасияна Сергиева разкриват чудни истории и куклите оживяват.
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ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

1

Визуални 
изкуства

DEB-
128-Е2--

19-
ORG206

9-1

Игрално кино Драма РЕД КАРПЕТ ООД
http:

//redcarfilms.
com

СЕМЕЙСТВО
България, 

София 06.01.2020 30.10.2020 26000 20000

19850

Проектът е добре развит след първи кръг. Представени 
са убедителни визуални материали и трейлър. 
Сценарият е въздействащ и детайлен. Налични са всчки 
основания да се смята, че резултатът ще бъде силен, 
отличаващ се филм, който ще има успех. Препоръчва 
се по-детайлна стратегия за разпространение. 
Проектът е одобрен за финансиране.
Редуцирана е сумата от 150 лв за телефон и факс.

СЕМЕЙСТВО - анотация -Николай и Деля живеят в хармония повече от 30 години. След дългогодишно отсъствие, дъщеря им - Калина, ги навестява от Германия с новия си 
съпруг - Томас и неговия син - Мартин. По време на семейната вечеря се разярява скандал, който става причина младото семейство да напусне къщата. Деля е съсипана и 
намира покой в смъртта си. Николай не може да преживее загубата й.        

2

Визуални 
изкуства

DEB-
128-Е2--

19-
ORG236

8-5

Анимационно 
кино, 

Документално 
кино

Анимационен 
филм с 

документални 
елементи

ДОНИ МОНТ ЕООД  -

Космонавтите 
обичат дъвка - 
късометражен 
анимационен 

филм

България, 
Германия 04.11.2019 30.04.2021 25000 20000

20000

Креативно обоснован подход за смесване на 
жанровете документално кино и анимация. Основата 
на сюжета е лична история, което допринася за 
емоционалната ангажираност на проекта. Има 
развитие на допълнителна линия след първи кръг, но е 
необходима още работа по "политическата" линия, 
както и осмисляне на резултатите от срещата между 
двете героини. Препоръчва се на авторите да помислят 
дали да използват всички заявени анимационни 
техники или да се съсредоточат само върху няколко, за 
да постигнат естетическа цялост на проекта. Проектът е 
одобрен за финансиране.

Космонавтите обичат дъвка е анимационен филм с документални елементи. Лента-разговор между режисьора Веселина Дашинова от София и Алин Хелмке, родена в 
Западен Берлин. През спомените си за времето на Желязната завеса те напомнят на всеки, живял преди 89-та, че Европа има човешко лице. За него сега говорят тези, които 
тогава са избирали мълчанието. Веселина е от Изтока. Алин - от Запада.

3

Екранни 
изкуства

DEB-
128-Е2--

19-
ORG055

8-7

Игрално кино Драма УГА БУГА АРТ ООД
https://www.
ugabuga.org/ Партито София 10.12.2019 10.01.2021 88137 20000

15860

Проектът е претърпял развитие от втори кръг на ниво 
сценарий и визуални материали. Значимата тема за 
аборта е разработена чрез ясна и убедителна 
артистична заявка. Предишните творби на авторката 
показват обещаващ индивидуален стил. Планът за 
реализация е добре структуриран и аргументиран. 
Препоръчва се по-ясна стратегия за разпространение. 
Редуцира се исканата сума поради неописани разходи 
и несъответствия в бюджета в перо "Сценография и 
реквизит" и "Наем снимачна техника". Проектът е 
одобрен за финансиране.

На фона на едно новогодишно маскенбал парти, младата актриса Силвия се среща с бившия си любовник и режисьор Стоян. Чрез въвличащ публиката пърформанс, Силвия 
оголва раната на душата си, за да изведе себе си и партньора си до неочакван катарзис и прошка.

http://redcarfilms.com
http://redcarfilms.com
http://redcarfilms.com
https://www.ugabuga.org/
https://www.ugabuga.org/
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Списък с резултати по програма „Дебюти, СЕСИЯ 2 / 2019 г.“ 

Модул
Входящ 
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изкуството и 

кулутрата
Жанр Кандидат

Интернет 
страница Име на проекта

Място на 
реализаци

я
Начало Край

Общ 
бюджет 

на 
проекта

Искана 
сума от 

НФК

Отпусната 
сума Мотивация за решението

4

DEB-128-V--
19-

IND2019-7

DEB-
128-Е2--

19-
ORG236

2-2

Игрално кино Драма
ИОН ПРОДЪКШЪН 

ООД - Магаре

България, 
с.

Кърланово 
и други 
локации

01.11.2019 30.05.2021 23600 17100

17000

Изложението на проекта е интелигенто и добре 
обосновано. В творческо отношение е постигнат баланс 
между притчовото звучене и социалната ангажираност. 
Препоръка: първата част на сценария да се 
преразгледа с цел сгъстяване на действието. 
Представените визуални материали не са убедителни и 
се препоръчва по-задълбочена работа върху 
изобразителния стил на творбата, който да отговаря на 
зявката за смесица между притчов разказ и 
реалистичен подход. Проектът е одобрен за 
финансиране.

Изправен пред редица трудности, пенсионер от обезлюдено село решава да отсече дърво, за да преживее студените дни. Това негово деяние има неочаквана последица, 
която го принуждава да се раздели с единствения му другар, неговото магаре.

5

Екранни 
изкуства

DEB-
128-Е2--

19-
ORG232

6-3

Игрално кино - ТЕНАРА ООД -
Небето зад 

хълма

с. 
Воднянци, 
България

01.12.2019 28.02.2021 17997 14397

12000

Въпреки че проектът не е претърпял съществено 
развитие между първи и втори кръг, представеният 
сценарий и материали дават основание да бъде 
подкрепен. Препоръчва се засилване на връзката 
между дядото и внучката и усещането за обич между 
персонажите. В цялостния стил да се следва 
поетичността, заявена чрез заглавието и основните 
елементи в сценария. Редуцират се разходите за 
кетъринг, консултант с неясна дейност, настаняване. 
Проектът е одобрен за финансиране.

Шестгодишно момиче остава в България да прекара време с дядо си, докато родителите й подготвят преместването им във Виена. Благодарение на дядо си, момичето се 
потапя в свят на небесни кошари и одухотворени животни. Един ден той не се появява при нея и малко след това родителите й се връщат по спешност. За родителите остава 
само да намерят начин за двамата да се сбогуват.

6

Екранни 
изкуства

DEB-
128-Е2--

19-
ORG235

7-6

Игрално кино
Комедия, 

Драма
NEW VIEW MEDIA LTD. 

ООД 

http:
//newview.

bg/

Мечтата на 
Наташа София 01.12.2019 30.05.2020 27950 19220

18000

Кандидатите са взели под внимание забалежките, 
отправени след първи кръг. Сценарият е претърпял 
положително развитие. Демонстрирано е сериозно 
отношение към важна тема - деца лишени от 
родителска грижа. Кандидатите са положили старание 
в съставянето на програма и бюджет, както и 
идентифициране на потенциалната аудитория. Тъй 
като в проекта има ясна заявка за реалистичност в 
творческия подход, комисията препоръчва да бъде 
преразгледано участието на актрисата в ролята на 
Наташа, тъй като възрастта й е доста над възрастта на 
героинята. Редуцират се разходите за кетъринг. 
Проектът е одобрен за финансиране.

Късометражен игрален филм по пиесата Мечтата на Наташа, посветен на проблемите на децата, израснали в социални институции.

http://newview.bg/
http://newview.bg/
http://newview.bg/
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Списък с резултати по програма „Дебюти, СЕСИЯ 2 / 2019 г.“ 
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сума Мотивация за решението

7

Екранни 
изкуства

DEB-
128-Е2--

19-
ORG126

9-4

Игрално кино антиутопия
РИМУУВ РИМУУВ 

ПРЪДЪКШЪНС ООД 

http:
//removerem

ove.com
Ви София 05.04.2019 31.03.2021 35000 20000

19900

Кандидатите са се съобразили с бележките след първи 
кръг и сценарият е претърпял положително развитие. 
Допълнителна работа по задълбочаване на основната 
идея ще бъде от полза за проекта. В представените 
материали се усещат ентусиазмът и посветеността на 
креативния екит. Проектът е старателно разработен. 
Редуцират се разходите за застраховки. Проектът е 
одобрен за финансиране.

Светът е доминиран от компютърната система Ви - хората работят за нея като се включват към компютрите й, за да я зареждат с мисълта си, а тя ги поставя в състояние на 
контролиран сън, за да си почиват. Този живот е потискащ за Виктор, но в системата среща Ели и това му вдъхва надежда, че може да се промени.

8

Екранни 
изкуства

DEB-
128-Е2--

19-
ORG236

9-9

Игрално кино Драма. ЧУЧКОВ БРАДЪРС ООД
http://www.
ch-bros.com Казино София

София, 
България 18.11.2019 30.06.2021 14834 11826

0

Проектът не е претърпял достатъчно развитие в 
сравнение с първи кръг. Изложението е наивно и 
неубедително. Тъй като авторът и самият проект имат 
потенциал, препоръчва се повторно кандидатстване на 
следваща сесия и по-прецизна работа по отношение на 
подготовката на проектно предложение. 
Административно проектът не е допустим, тъй като 
регистрацията на кандидата е извършена от лицето 
дебютант, а не от представляващ организацията. 
Проектът не е одобрен за финансиране поради липса 
на средства.

След като възрастен цигулар случайно среща заподозряния за убийството на дъщеря му, той решава да направи нещо, което завинаги ще промени съдбите на двамата 
души.

9

Екранни 
изкуства

DEB-
128-Е2--

19-
ORG232

8-11

Аудиовизуални 
изкуства, 

Игрално кино

Комедия, 
Драма / Уеб 

сериал

БРАНДЕД 
ДЖЕНЕРЕЙШЪН 

ПРАДЪКШЪНС ООД  
- ТОВА Е КРАЯТ  

София, 
България 15.12.2019 20.05.2021 40260 19960

19960

Проектът е детайлно подготвен и добре мотивиран. 
Демонстрира ясна стилистика и драматургия. 
Представените допълнителни материали са добри. 
Идеята е оригинална, а планът за производство и 
разпространение са добре разработени. Бюджетът е 
обоснован и ясен. Препоръчва се допълнителна работа 
по арката на главния персонаж и вътрешната струкура 
на всеки от епизодите. Проектът е одобрен за 
финансиране.

Сериалът проследява живота на успешен продуцент, който губи всичко в следствие на разрушителния живот който води. Той опитва да подреди живота си с помощта на 
стендъп комедията и да оправи емоционалните щети, които е нанесъл на близките и себе си. Историята следва реални събития.

http://removeremove.com
http://removeremove.com
http://removeremove.com
http://www.ch-bros.com
http://www.ch-bros.com


9

#

Списък с резултати по програма „Дебюти, СЕСИЯ 2 / 2019 г.“ 

Модул
Входящ 
номер

Област от 
изкуството и 

кулутрата
Жанр Кандидат

Интернет 
страница Име на проекта

Място на 
реализаци

я
Начало Край

Общ 
бюджет 

на 
проекта

Искана 
сума от 

НФК

Отпусната 
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10

Екранни 
изкуства

DEB-
128-Е2--

19-
ORG165

0-10

Игрално кино -
ВИЖЪНЪРИ 
ФОНДАЦИЯ  

http:
//visionary.

foundation/bg

Дишай по-тихо, 
ако обичаш

България, 
София 01.12.2019 30.04.2021 25000 20000

18 000,00

Кандидатът се е съобразил с бележките след първи 
кръг. Представен е трейлър, който дава ясна представа 
за визуализирането на фантастичния елемент в 
историята. Добре мотивиран проект с ясна програма за 
разпространение. Препоръка да се работи още в 
посока арката на персонажа и по-категорично 
извеждане на идеята за "автоцензура" и "страха от 
себеизразяване", заявени в изложението. В бюджета 
има включени разходи в размер на 2000 лв, за които 
липсва описание и яснота за какво са предназначени. 
Проектът е одобрен за финансиране  с редукция.

След като се е отказал от хармониката, столичен барман се събужда, за да открие инструмента залепен за устата му. Вече всеки негов дъх се чува и му се налага да се 
изправи пред страстите на неволните му слушатели.

11

Екранни 
изкуства

DEB-
128-Е2--

19-
ORG191

4-13

Игрално кино Драма
Мач Фрейм Студио 

ООД ООД 1999 София 01.04.2020 01.10.2020 22510 18510

18000

Проектът е претърпял положително развитие след 
първи кръг. Мотивиран е детайлно. Необходима е 
допълнителна работа по взаимоотношенията между 
персонажите и цялостния артистичен подход към 
проекта, за да се постигне емоционално въздействие 
от предложената драматургия. Планът за 
разпространение не е достатъчно разработен, но 
целевите групи са добре определени. Проектът е 
одобрен за финансиране  с редукция на разходите за 
кетъринг.

Запален по електронните игри малчуган от крайните квартали не подозира, че яхнал вятъра на детските си мечти, ще трябва да направи внезапен избор, да си остане просто 
едно хлапе в света на игрите и фалшивите герои или да направи първата си крачка към съзряването.

12

Визуални 
изкуства

DEB-
128-Е2--

19-
ORG045

7-12

Аудиовизуални 
изкуства, 
Музика

- Хенд Плейд ООД ООД
https://www.
handplayed.

co

Проект за 
интераткивен 

музикален 
албум за дебюта 
на бандата Hug 

or Handshake

България 01.11.2019 31.03.2021 74860 20000
12000

Оригинален проект с потенциал да достигне до широка 
аудитория. Екипът от дебютанти е силно мотивиран. 
Необходимо е по-задълбочено описание от техническа 
гледна точка на интерактивния елемент. Редуцирани са 
разходите за кетъринг, дневни и настаняване. Проектът 
е одобрен за финансиране.

Проектът цели да подкрепи творческата музика на групата чрез уникален интерактивен похват. Вълнуващото приключение на двама герои ще се развие в 6 динамични 
епизода. Зрителят ще може с един клик да сменя гледната точка от която вижда историята, по този начин разкривайки различните аспекти на човешката психология.

http://visionary.foundation/bg
http://visionary.foundation/bg
http://visionary.foundation/bg
https://www.handplayed.co/
https://www.handplayed.co/
https://www.handplayed.co/
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ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

1

Художеств
ена 

литература

DEB-
128-L2-

19-
IND143

9-1

Литература Поезия
ДАРИНА ИВАЙЛОВА 
ШОПОВА-СТАНЧЕВА - Празновремие

България, 
София 01.11.2019 01.05.2021 1700 1350

1350

Проектът има своите художествени качества. В 
стиховете на младата авторка присъстват запомнящи се 
теми и образи: като вишната на гроба на починалия 
баща, последните хора в обезлюдените села, наред с 
по-тривиални теми като любовта и отчуждението. 
Препоръчва се допълнителна работа с добър редактор 
и оптимизиране на графика на дейностите. Бюджетът е 
разумен и обоснован. Проектът е одобрен за 
финансиране. 

Празновремието е характерно за модерния свят във всичките му аспекти -технологии, политики, чувства, екология. Все теми на поезията в стихосбирката. Противно на 
очакванията, стихосбирката Празновремие не изтъква празнотата на съвремието, а подчертава стремежа към уплътняване на смисъла във времето.

2

Художеств
ена 

литература

DEB-
128-L2-

19-
IND198

4-2

Литература Роман
АНИ РОСЕНОВА 

ДИНЕВА - Пандора днес България 01.11.2019 30.06.2021 7313 7313

7000

Амбициозен проект - детайлен като дейности, бюджет 
и план за реализация, разпространение и 
популяризация. Конкретни визуални и допълнителни 
материали онагледяват идеите, заложени в проекта. В 
бюджета е включен и най-малкият детайл – от 
подготовката на файлове за социални мрежи, до наем 
на склад за отпечатания тираж на книгата. 
Календарният план е прецизен. Има много договорени 
партньорства и ясни таргет групи. Кандидатът показва 
забележително познаване на каналите за дистрибуция 
и реклама на печатно издание. Върху текста е 
необходима допълнителна работа на редактор. 
Проектът е одобрен за финансиране. 

Блясъкът и динамиката на корпоративния свят са трагично съпоставени със застоялостта и мизерията на едно дълбоко религиозно селско общество. Два контрастни свята се 
оказват свързани един с друг. Връзката помежду им-петролът. Пандора днес е история за безграничността на властта, пагубността на замърсената природа и 
самоубийствеността на човешката вяра. А в епицентъра на тези обстоятелства стоят две жени-Пандора.
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#

Списък с резултати по програма „Дебюти, СЕСИЯ 2 / 2019 г.“ 

Модул
Входящ 
номер

Област от 
изкуството и 

кулутрата
Жанр Кандидат

Интернет 
страница Име на проекта

Място на 
реализаци

я
Начало Край

Общ 
бюджет 

на 
проекта

Искана 
сума от 

НФК

Отпусната 
сума Мотивация за решението

3

Художеств
ена 

литература

DEB-
128-L2-

19-
ORG162

0-7

Литература
Детска 

литература
ТЕАТЪР ЦВЕТЕ 

СДРУЖЕНИЕ - Безбука България 04.11.2019 28.02.2021 5085 5085

4700

Интересен проект с образователна цел, силен повече с 
визуалната си страна. Детайлен и аргументиран 
бюджет, с няколко забележки: 300 лв. за домейн и 
хостинг са недопустими разходи. Има достатъчно 
партньори, но планът за разпространение и 
популяризиране е необходимо да се разшири със 
събитие в София и реална дистрибуция чрез 
книжарската мрежа в цялата страна. Да се прецизира 
календарният план. Проектът е одобрен за 
финансиране  с редукция в бюджета. 

БЕЗБУКА е книга, която запознава малките читатели 4-8 г. с азбуката чрез игра на думи. В хода на четене децата откриват как думите променят значението си, когато от тях се 
извади буква. Иначе казано Без А акула не се вижда и от най-високата кула. Нетрадиционно проследяване на буквите в техния азбучен ред, което провокира абстрактното 
мислене.        

4

Художеств
ена 

литература

DEB-
128-L2-

19-
ORG208

8-5

Литература поезия ЛитПрес ЕООД 
http:

//crosspoint.
mediabg.eu/

Човек с бинокъл 
- дебютна книга 

с поезия на 
Наталия Иванова

България, 
гр. София 01.11.2019 15.05.2021 4466 2900

2900

Добре формулирани цели, подробен график и план за 
разпространение. Ръкописът се нуждае от 
допълнителна работа, а календарният план от 
прецизиране. Проектът е одобрен за финансиране. Проектът представя дебютната стихосбирка на Наталия Иванова, разделена в три цикъла - Отдалечаване, Наблюдение и Приближаване. Концепцията й разглежда темата за 

времето и за това как човек възприема събитията в живота си сякаш през увеличително стъкло - понякога те са близки, а друг път човек несъзнателно обръща бинокъла в 
ръцете си и вижда всичко по-далечно, отколкото е то в действителност.

5

Художеств
ена 

литература

DEB-
128-L2-

19-
ORG194

8-4

Аудиовизуални 
изкуства, 

Литература, 
Нови медии

Детска 
литература, 

приказка
БАЛКАНСКИ МЕЧ ЕООД -

Приключения в 
буркан

София, 
България 01.10.2019 10.05.2021 10000 10000

0

Няма развитие по отношение на литературното 
съдържание в сравнение с първия кръг на програмата, 
не е изяснена частта с добавената реалност, която 
много слабо е засегната в описанието на проекта и 
изглежда недовършена. Разпространението е 
ограничено само в рамките на една книжарска верига. 
Бюджетът е схематичен. Кандидатът се насърчава да 
кандидатства отново на следваща сесия, но с по-голяма 
прецизност в подготовката на документите към 
проекта и предадените материали. Проектът не е 
одобрен за финансиране поради липса на средства. 

Приключения в буркан е интерактивна детска книга. Историята разказва за Гошко и Ади, братче и сестриче от София, които в първия ден от лятната ваканция отиват на гости 
на своите баба и дядо. Там ги очакват невероятни преживявания и чудни открития скрити в магическите буркани на баба Ваня и дядо Любо.

http://crosspoint.mediabg.eu/
http://crosspoint.mediabg.eu/
http://crosspoint.mediabg.eu/
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Списък с резултати по програма „Дебюти, СЕСИЯ 2 / 2019 г.“ 

Модул
Входящ 
номер

Област от 
изкуството и 

кулутрата
Жанр Кандидат

Интернет 
страница Име на проекта

Място на 
реализаци

я
Начало Край

Общ 
бюджет 

на 
проекта

Искана 
сума от 

НФК

Отпусната 
сума Мотивация за решението

6

Художеств
ена 

литература

DEB-
128-L2-

19-
IND206

3-6

Литература Поезия Румен Даринов Павлов - Отвор
България, 

София 02.01.2020 29.05.2020 3910 3910

3500

Проект с добри материали и реалистичен календарен 
план. Текстът има нужда от прецизен редактор. Да се 
сключи издателски договор вместо предоставения, 
който е за разпространение и реклама - може и с друг 
издател. Бюджетът е реалистичен, но са включени 
недопустими разходи за нощувки и дневни, заради 
което е коригирана исканата от кандидата сума. 
Проектът е одобрен за финансиране  с редукция на 
бюджета.  

Дебютна стихосбирка. Изследване на темите за загубата, търсенето, осъзнаването и самоусъвършенстването.

7

Художеств
ена 

литература

DEB-
128-L2-

19-
ORG170

6-3

Литература
Детска книжка 

с 
образователна 

цел

ЕЙН ЕООД
Мечокът и 

Заекът - 
Пазителите на 

гората

България, 
София 01.11.2019 01.09.2020 15701 9977

9977

Проект, който е силен със своята иновативност и 
разчита повече на визията. Историята е с екологично 
послание и ангажираност. Необходимо е да се обърне 
повече внимание на литературно-художествената 
страна. Има добри партньорства относно 
разпространението. Календарният план е стегнат - в 
рамките на 6 месеца. Проектът е одобрен за 
финансиране. 

Мечокът и Заекът живеят в голяма, прекрасна гора. Както си живеят щастливо, изведнъж започват да се появяват найлонови торбички и кофички. Мечокът и Заекът, както и 
останалите обитатели, имат неприятности с боклуците. С помощта на всички животни престъпниците са заловени и изгонени от красивия им дом. Животните намират ползи 
от останалите боклуци и ги включат в ежедневието си. Накрая всички празнуват по случай добре свършената работа.
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Списък с резултати по програма „Дебюти, СЕСИЯ 2 / 2019 г.“ 

Модул
Входящ 
номер

Област от 
изкуството и 

кулутрата
Жанр Кандидат

Интернет 
страница Име на проекта

Място на 
реализаци

я
Начало Край

Общ 
бюджет 

на 
проекта

Искана 
сума от 

НФК

Отпусната 
сума Мотивация за решението

МУЗИКА

1

Музика

DEB-
128-M2-

19-
ORG208

3-2

Музика

Aлтернативен 
рок - 

психеделичен 
рок - фънк - 

блус.

Агова Лимитед ЕООД - Gutenachtstrasse
България, 

София 01.01.2020 31.01.2021 10746 8413

8413

Проектът обещава добра реализация. Хубави демо 
материали и план за разпространение, старателно 
подготвен пичинг, който обещава добри материали за 
популяризиране. Точен график за репетиции, запис, 
пост-продукция и добре подбрани локации за 
звукозапис. Бюджетът е разпределен правилно и 
точно, а всички препоръки са спазени. Проектът е 
одобрен за финансиране.

Gutenachtstrasse е дългосвирещ албум на българската рок група Krekhaus в жанровете рок, психеделичен рок, фънк и блус. Експериментира с жанровата флуидност и 
изразните средства на различни музикални стилове. Целта на проекта е да създаде нов продукт на алтернативната сцена, който да бъде конкурентно способен на 
международен пазар и да разпространява български културни проекти на европейско и световно ниво.

2

Музика

DEB-
128-M2-

19-
IND205

1-1

Музика
Мелодичен 

рок, бардова 
музика

Теодора Христинова 
Станчева -

ПРЕГЪРНАТ 
ОБЛАК - запис на 
авторска музика

Бургас 20.11.2019 30.06.2020 10530 9830

9830

Хубави демо записи и презентационно видео. Графикът 
трябва да се конкретизира, както и планът за 
разпространение. На този етап може би ще е по-добре 
идеята за поставяне на танцов спектакъл по албума да 
отпадне и усилията да бъдат вложени в създаваето, 
записът и пост-продукция на музиката и заснемането 
на видео клиповете. Проектът е одобрен за 
финансиране.

Звуков и видео запис на 5 авторски песни от краткосвирещ музикален албум EP на младата бургаска певица Теодора Станчева. Албумът ще бъде записан в специфична 
среда, използвайки звуковия фон на емблематични места за Бургас и България. По песните ще бъдат заснети видео клипове, представящи процеса на звукозапис. Те ще 
станат основа за създаване и представяне пред публика на съвременен танцов спектакъл.

ОБЩО: 621 255 лв 355 573 лв 315 247 лв
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