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Списък с резултати по програма „ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ, СЕСИЯ 2/ 2019 г.“ 
Модул „Дългосрочни събития“

ВХОДЯЩ 
НОМЕР

Област от 
изкуството Жанр Кандидат

Интернет 
страница Име на проект

Място на 
реализация Начало Край

Общ 
бюджет

Сума от 
НФК

Отпусната 
сума Мотивация

TR-129-2D-
19-IND2372-

1

Аудиовизуа
лни 

изкуства, 
Дигитални 
изкуства, 
Музика, 

Нови 
медии, 
Театър

Телевизионна 
музикално-
театрална 
комедия

НИКОЛАЙ РАЙЧОВ 
НИКОЛОВ - Крейзии дай ТВ

Кюстендил, 
България 13.07.2020 30.11.2020 8000 8000 0

Проектът не отговаря на целите и обхвата на 
програмата. Предлага се продукция, а програмата е 
насочена към творческо развитие чрез обучения, 
резиденции, обменни програми и др. Проектът не е 
одобрен за финансиране.Подготовка и реализация на детска он лайн телевизия, репетиции, снимачен процес в телевизионно студио и извън него . Локациите ще бъдат учебни стаи, сцени, сред природата и в 

градска среда, съобразявайки се с учебния процес и свободното време на децата и родителите. Целите на предаванията ще бъдат детските градини и училищата да имат своя он лайн 
телевизия. Авторските права ще бъдат запазени в Министерство на културата.
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Музика
Поп, Денс, Рок, 

Хаус, Джаз
РОСЕН БОЖИДАРОВ 

СТОЕВ - pureMix.net - Pro Membership

България, гр. 
София, 

дистанционно 
онлайн

02.11.2019 30.10.2020 492 491 491 Проектът предвижда дистанционно обучение, 
кандидатурата е добре подготвена с ясни цели и 
ползи за участника, който има сериозен опит. 
Бюджетът е изключително реалистичен и нисък за 
категорията. Проектът е одобрен за финансиране.12 месечен про акаунт за pureMix.net, платформа за онлайн обучение на музиканти, автори, звукови инженери и музикални прдуценти от цял свят. Платформата съдържа високо 

качествени видео уроци, в които ментори са светила от музикалния шоубизнес, някой от които Фаб Дюпон, Лука Претолези, Мик Гузаоски.
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Игрално 
кино

Уъркшоп за 
развитие на 
сценарий за 
игрално кино

ЕЛЕНИ СТАМАТИС 
ДЕКИДИС -

Участие на уъркшоп за развитие 
на сценарий за игрално кино с 

работно заглавие Убежище

Италия, 
Словакия, 

Чехия
15.01.2020 01.08.2020 12000 8000 7500

Кандидатурата е за участие в международен форум, с 
конкретно разписани очаквани разултати за 
професионално развитие и принос към реализацията 
на бъдещ проект. Проектът е много добре разписан, с 
добри послания и аргументи. Има самоучастие. 
Поради недостатъчен бюджет по програмата се 
налага редукция на исканата сума. Проекът е 
одобрен за финансиране.

Проектът ни цели развиването на сценария ни за дебютен пълнометражен филм с работно заглавие Убежище на един от най-добрите европейски уъркшопи за млади кинодейци с 
първи игрален филм - Midpoint. За постигането на оптимален резултати в уъркшопа трябва да вземат участие продуцентът, режисьорът и сценаристът.
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Списък с резултати по програма „ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ, СЕСИЯ 2/ 2019 г.“ 
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ВХОДЯЩ 
НОМЕР

Област от 
изкуството Жанр Кандидат

Интернет 
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Изящни 
изкуства - АСТРИ ЕООД

http://www.
astrygallery.

com

Изкуството-начин на живот 
платформа за творческо развитие

България, 
община Гърмен 30.03.2020 30.08.2020 12908 6748 4400

Кандидатът е с доказан и дългогодишен опит, 
резиденцията е добре разписана и планирана в два 
етапа, време за творчески престой и реализация на 
проектите, има планирано партньорство с други 
организации, както и представяне на резултатите на 
място в с. Гърмен и в София. Проектът се подкрепя 
частично за таксите за участие на селектираните 
участници. Проектът е одобрен за финансиране.Платформата обхваща основните компоненти на културния процес създаване на художествени произведения в рамките на творческа резиденция и организиране на различни форми за 

социализиране на тези произведения. Избраните локации в община Гърмен и съставът на селектираните автори формират специфичния облик и въздействието на проекта.
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Аудиовизуа
лни 

изкуства, 
Документал

но кино, 
Игрално 

кино, 
Фотография

Подводна 
фотография и 
видеография

РАШКО ГАВРИЛОВ 
РАКОВ - Монохромен подводен свят

Джиардини 
Наксос, 

Сицилия, 
Италия

01.05.2020 15.10.2020 7970 7970 0

Ясно разписани цели и осъществяване, има 
планирано представяне на резултатите (изложба). 
Има включени недопустими разходи за консумативи. 
Проектът предвижда твърде специфични дейности и 
на фона на останалите кандидатури не се състезава 
успешно и убедително. Творческата специализация е 
с по-слабо застъпена и не е водеща в предадената 
аргументация.  Проектът не е одобрен за 
финансиране.В стремежа си да добивам нови квалификации, допринасящи за творческото ми развитие като фотограф и кинематограф, ще участвам в курс за подводно гмуркане на Sea Spirit. Той е 

добър начин за професионално развитие и ще ми даде нужните знания и опит, за да създам изложба Монохромен подводен свят, подчинена на влеченията ми към морския свят, която 
ще покаже резултатите от програмата.
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Танц

Танц и 
независими 

изпълнителски 
изкуства

ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА 
ПЕТРОВА САЛАСАР - Обучение по Евритмия 2019-2020 София 22.11.2019 22.09.2020 3999 2620 0

РЕЗЕРВА. Проектът е твърде специфичен, въпреки че 
има възможност за устойчиво развитие на 
конкретната практика. Има малки пропуски по 
отношение на предадената документация. Проектът 
не е одобрен за финансиране поради липса на 
средства.Проектът цели задълбочаване на хореографските умения на кандидата посредством сценичното изкуство Евритмия. Търси нови танцови форми и поле за изяви. Осъществява се с 

подкрепата на Международния танцов съвет МТС към ЮНЕСКО CID UNESCO и Институт за изследване на изкуствата ИИИзк,-БАН.

Бюджет 
проекти

Искана 
сума

Отпусната 
сума

ОБЩО 45 369 лв 33 829 лв 12 391 лв
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