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ORG2022-2209-1411-17330 Литература

СДРУЖЕНИЕ 

АСОЦИАЦИЯ 

БЪЛГАРСКА КНИГА  
Сдружение

Книжовност и култура 99997 99 997,00

Проектът е посветен на литературата и книжовността и 

предвижда дейности на Асоциация Българска книга в три 

основни направления - устойчиво развитие чрез 

разширяване на аудиториите и партньорствата в страната и 

децентрализация на културния живот, насърчаване на 

детското четене чрез интегриране на нови модели за работа 

и засилено международно сътрудничество, достъп до 

култура онлайн и дигитални иновации.

96,00 99 997,00

Проектното предложение представя организация със забележителна биография, обединяваща 133 компании, чиито дял в книжната продукция у нас 

е над 90%. Кандидатът е организатор на емблематични събития в културния живот на България през последните три десетилетия. Описанията, 

включени в проекта, пълно и подробно отразяват основните направления в дейността на кандидата – устойчиво развитие чрез разширяване на 

аудиториите и партньорствата, децентрализация на културните прояви, стимулиране на детското четене и осигуряване на онлайн достъп до култура. 

Много убедителната образователна програма с  фокус детското четене е продуктивно свързана с водещи литературни събития като Софийския 

международен литературен фестивал и „Алея на книгата“. Формулиран като основна цел, потенциалът за децентрализация на културната сфера се 

представя от инициативите под надслов „Хората при книгите“ и „Книгите при хората“, гарантиращи по-добър достъп до култура в отдалечени места 

и насърчаващи развитието на публики извън културните центрове, онлайн и на живо. Посочените националните и международни партньорства са 

сериозен гарант за устойчивостта на проекта. Сред международните участия на кандидатстващата организация се откроява организирането на 

национален щанд на България на Международния панаир във Франкфурт. Проектът се вписва напълно адекватно в дългосрочните цели и политики 

на асоциацията. Заложените дейности и събития, традиционни и нови, са със свободен достъп, което е важен мотив за субсидирането му като 

гаранция на неговата устойчивост. Финансовите документи са попълнени прецизно – бюджетът е съставен подробно и убедително и е подкрепен с 

необходимите доказателства.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.

ORG2022-2109-1334-17322 Театър

ФОНДАЦИЯ "ВИА 

ФЕСТ - 

МЕЖДУНАРОДЕН 

ТЕАТРАЛЕН 

ФЕСТИВАЛ 

"ВАРНЕНСКО ЛЯТО" 
Фондация

Уличен театър, дигитални 

излъчвания, обучение
120578 99 250,00

Фондация „Виа Фест“ желае да изгради и поддържа 3 

програмни модула. Модул „Театър на открито“ е насочен към 

постиженията в световния уличен театър. Модул 

„Майсторски клас“ предвижда покани към големи фигури от 

световната театрална сцена, които да работят с български 

студенти. Модул „Дигитален портал“ е рубрика в уебсайта на 

фондацията, посветена на безплатното излъчване онлайн 

на международни спектакли, които не могат да бъдат 

представени на живо. 

95,00 99 250,00

Проектът на Фондация „Виа фест“ за изграждането на три програмни модула предлага устойчив и прецизен модел за развитието на българската 

театрална култура и изкуство. Идеите и инициативите са релевантни на програмата, отличават се с оригиналност. Проектът предполага 

запознаването с нови театрални или недостатъчно познати форми в българския театрален контекст в рамките на фестивала „Варненско лято“, 

интегрирането на обучителни модули и асоциирането на студенти, обучаващи се в театралните специалности в Националната театрална академия 

в София, създаването на интерактивно съдържание; всички тези дейности са добре мотивирани. Това стимулира както критическата референция в 

обучаващите се в театралните специалности, така и в обогатяването на рецептивния опит на аудиториите, дообогатява профила на организацията и 

спектъра ѝ на действие в областта на театралното изкуство и неговата критическа рецепция, както и по развитието на експертния ѝ потенциал. 

Кандидатстващата организация демонстрира дългогодишна устойчивост, наличен ресурс и мрежа от партньорства, както и експертен потенциал за 

реализацията на своя проект. Бюджетът е реалистичен и обоснован спрямо динамичната икономическа ситуация в страната.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.
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ORG2022-2209-0023-17065 Дизайн Студио Комплект ООД 
ООД

Мелба инициативи за дизайн в 

действие. Активиране и даване 

поле за изява на добрия дизайн 

през нови и вече утвърдени 

формати. Укрепване и 

разрастване на партньорската 

мрежа на местно и 

международно ниво със 

собствен експертен екип. 

99883 99 883,00

Студио Комплект залага на развитието на Инициативите за 

дизайн МЕЛБА като съдържание, партньорства, продукти, 

услуги и взаимодействие с различни публики в България и 

чужбина, и на подема на екипа през запазването му и 

захранването с експертност относно нови кураторски и 

организационни знания, бизнес похвати, така че да бъде 

устойчив във времето. Проектът предлага конкретни 

програми и сътрудничества, давайки ясна заявка за 

възможност за тяхното надграждане и в бъдещ период от 

три години. 

95,00 99 883,00

Екипът за сравнително кратко време е завоювал водещо място в областта на дизайна в България. Вече шест години се реализира 

интернационалния фестивал МЕЛБА, който спомага на българските артисти да се интегрират в световната дизайнерска общност. В проекта е 

заложен принципът на децентрализиране на културната програма – изложбите от столицата през 2023 г. ще бъдат показани в Русе и Велико Търново. 

Успоредно с това организацията се стреми да възпитава своите публики като си партнира с висши учебни заведения, предлагайки своята помощ на 

дипломанти. В изложението си Студио „Комплект“ ясно заявява и други свои приоритети. Основните акценти тук са структуриране на нов сайт, 

разширяване на информационния достъп до дигитален архив на българския дизайн, който и в момента се картографира, а опитността на водещи 

артисти, ще стане достояние на широка аудитория. Задачите са амбициозни – осъществяване на серия от срещи с чуждестранни лектори, 

основаване на училище за дизайн и налагане на медийно присъствие на инициативите, посредством  адекватна маркетингова стратегия. Студиото 

ще утвърди своите редовни практики да организира онлайн презентации, които да отразяват новите тенденции. То е медиатор на водещите 

концепции в областта на синтеза. Усилията на екипа са в пряка връзка с развитието на бранша и логично ще последва неговото устойчиво развитие. 

Своята идентичност ще намерят много от най-младите артисти, своя облик ще гради цялото съсловие. Проектът е написан с разбиране за 

модерните културните процеси и е добър пример за адекватна идейна и бюджетна рамка. 

Проектът се одобрява за пълно финансиране.

ORG2022-2009-0920-17150 Интердисциплинарен 
проект

Съюз на българските 

художници - СБХ 
Сдружение

ТРАДИЦИИ В РАЗВИТИЕ 135362 100 000,00

ТРАДИЦИИ В РАЗВИТИЕ включва  акцентни събития от 

изложбената програма на СБХ за 2023 и обогатява  

дигиталното съдържание на платформата sbh.bg. Проектът 

осмисля  и внася конкретни измерения на стратегията  за 

развитие и модернизиране на организацията като един от 

основните генератори на визуално съдържание в България и 

активен участник в културните процеси в локален и 

международен контекст.

94,00 91 000,00

СБХ има дългогодишна история и обединява своите членове на доброволен принцип. Философията, залегнала в неговите основи, е: градивен 

диалог между творци и публика, от една страна, а от друга страна, да упражни социалните си ангажименти в качеството си на неправителствена 

организация. Друг важен въпрос е поддръжката на материално-техническата база, което изправя институцията пред серия от предизвикателства. 

Стремежът на СБХ е популяризиране на качествен културен продукт, модерен и адекватен за времето си, не само в страната, но и в чужбина. Това 

изисква внедряване на целия ресурс на съюза, като същевременно изпълнява мисията си, а именно: да формира положителни нагласи към 

културата, да възпитава и да задава критериите в сферата на визуалните изкуства. Възможно финансиране ще помогне организацията да продължи 

да изпълнява своите артистични и социални функции. Проектното предложение е съобразено в голяма степен с условията, целите и фокуса на 

програмата. То демонстрира обещаващ капацитет за създаване, представяне и разпространяване на културно съдържание с висока художествена 

стойност. Планът е изчерпателен в идейно и художествено отношение, с ясно дефинирани цели и задачи. Но се наблюдават явни пропуски във 

финансовия раздел: в матрицата за бюджета не е отбелязана точната година, т.е. дали е преди, или след 2015 г.; упомената е грешна сума и 

контролата засича грешка от 300 лв., защото в т. 1.8. не са описани разходите за творчески дейности; в т. 2.3.3. и в т. 2.1.4. при структурните разходи 

има надвишаване на исканите суми от НФК. СБХ ще съфинансира реализацията на проекта. Липсва изчерпателност, относно реализацията на 

печатните издания, международната популяризация на изложби и събития, наличния сайт и неговото структурно развитие.

Проектът се одобрява за частично финансиране.
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ORG2022-2209-2209-17359 Изящни изкуства Реалити Байтс  ЕООД
Годишна програма на 

пространство КО-ОП 2023
139157,00 100 000,00

Годишна програма на арт пространство КО-ОП, включваща 

изложби и образователни дейности с локални и 

международни участнци. Организационна стратегия и 

модернизиране на пространството, които да отговарят на 

нуждите на организацията. 

94,00 100 000,00

Организацията работи предимно с млади визуални артисти. Много от тях дебютират на културната сцена именно в пространството КО-ОП. 

Приоритетна задача на галерията е да следи процесите и тенденциите в развитието на артистичния живот като цяло. Книжарницата, приобщена към 

пространството, се превръща в свързващата брънка на авторите с техните публики. Там се организират образователни курсове и прожекции. КО-ОП 

реализира засилено онлайн присъствие, но тече процес на дигитализация на активностите – в унисон с модерните тенденции на арт маркетинга. В 

проекта екипът залага на серия от мерки с цел развиване на адекватни и съвременни културни политики, а именно: оборудване ателие за работа с 

фотопечат и „Ризограф“, нова дигитална платформа, приобщаване на студенти от НХА, организиране и участия на фестивали и други. Разработва 

се нова пазарна стратегия с фокус увеличаването на продажбите. За целта с трайна заетост ще се назначи асистент онлайн продажби. В дейностите 

си галерията търси видимост, устойчивост и социална значимост. Предложено е самофинансиране. Финансовата обосновка е обстойна, 

документацията изцяло доказва наличието на партньорства и сериозен потенциал за устойчиво развитие на кандидата. Предложението успява да 

отговори на редица критерии за оценка. Проектът е иновативен, интересен, адекватен на времето си.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.

ORG2022-2309-1455-17488 Културно наследство Проект Бузлуджа 
Фондация

"Култура за културно 

наследство" - социализиране 

на монумент Бузлуджа
99954,00 99 954,00

„Култура за културно наследство“ е стратегия на фондация 

„Проект Бузлуджа“ за социализиране на монумент Бузлуджа 

чрез провеждане на културни събития с висока творческа 

стойност. В рамките на настоящия проект за 2023 г. се 

планира провеждането на официално откриване на 

монумента за посетители, трето издание на фестивала OPEN 

BUZLUDZHA и Форум за опазване на културното наследство. 

Фондацията цели развиване на практиките за опазване на 

културното наследство и активиране на неговия потенциал.

94,00 99 954,00

Мисията на фондация „Проект Бузлуджа“ е опазване на паметника Бузлуджа и развитието му във функциониращ обект на културното наследство 

като пример и добра практика за опазване. Във връзка с готовността на екипа и на другите ангажирани с паметника Бузлуджа институции за 

отварянето му за посетители на 1 май 2023 г., фондацията кандидатства за подкрепа от НФК, за да обогати културната си програма. Подготвя се и 

трето издание не фестивала OPEN BUZLUDZHA. През декември 2023 г. ще се проведе и форум за културно наследство с участие на знакови лектори от 

Германия и Унгария. В рамките на фестивала има и образователен модул. Организацията поддържа стабилна система от партньори, профилирани в 

дейностите по опазване на културното наследство. Проектът ще разшири аудиторията на културната организация и ще създаде допълнителни 

предпоставки за социализацията на паметника Бузлуджа. Убедително са доказани перспективите за работата на организацията и нейната 

устойчивост през 2024 и 2025 г. Проектът има висок творчески потенциал в областта на монументалните изкуства и ресурс да представи българската 

култура и изкуство като общоевропейски по съдържание и форма. Ще повиши многообразието и качеството на културната среда. Осигурява се 

целогодишен достъп до култура, както и перспектива за развитие на организацията. Фондация „Проект Бузлуджа“ е доказала капацитета си да 

управлява проекти със средства от авторитетни донорски организации, както и да финансира дейностите си чрез дарителски кампании. Бюджетът е 

структуриран мотивирано и балансирано. В административните разходи са заплатите на ръководителя на проекта и на техническия координатор. 

Продукционните разходи са основно за двете събития, като всяко едно перо е обосновано и реалистично.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.   
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ORG2022-2209-1219-17342 Литература Фондация "Елизабет 

Костова" Фондация

Повишаване организационния 

капацитет и устойчивостта на 

ФЕК        

113790 98 155,00

Настоящето проектно предложгение включва артистично-

обучителните дейности Клиника за ръкописи и създаване на 

пет нови курса по творческо писане, като в допълнение на 

това ангажира административния екип на организацията на 

пълен работен ден, осигурява допълнителен асистент за 

дейностите и повишава организационния и продукционния 

капацитет на ФЕК чрез закупуване на техника и създаване на 

нов уебсайт.

92,50 87 155,00

Кандидатстващата организация има сериозна и доказана роля в развитието на изкуството на превода и цялостния литературен живот в страната. Тя 

е организатор на водещи събития като Созополските семинари, ежегодния международен фестивал „Столица Литература“, Ателието по превод,  

ежегодния конкурс за наградата „Кръстан Дянков“ и др. Предложеният проект включва нови тенденции в тази богата дейност. Артистичната 

програма предвижда въвеждането на нови курсове по творческо писане, образователната „Клиника за ръкописи“, както и развиване на вече 

съществуващи курсове. Организацията има много убедителен опит в сътрудничеството с чуждестранни партньори, включително издателства, 

подробно описан в проектното предложение. Важен фокус на предложението е и по-нататъшното укрепване на административния капацитет на 

организацията и нейната структура, сериозна стъпка към нейното бъдещо устойчиво развитие. Предложените образователни дейности в голяма 

степен са насочени към младата аудитория, с амбицията да бъдат привлечени и общности в неравностойно положение. Те насърчават творческото 

развитие на младите автори и преводачи и създават условия за активен обмен с международни фигури, тенденции и институции. Използването на 

съвременни форми на комуникация гарантира широката видимост на заложените в проекта прояви. С оглед на нейното подобряване той предвижда 

създаване на нов уебсайт, ориентиран към администрирането на програмите и привличането на нови партньорства. Единственият проблемен 

момент в проекта е мотивирането на неговия бюджет. За разходите по т. 2.2.1. (2,000 лв.) и 2.2.3. (3,000 лв.) не са представени доказателства, а 

финансовата мотивировка не винаги е достатъчно прецизирана по отделните рубрики, напр. т. 2.1.1. от финансовата обосновка, където липсват 

имена, и т. 2.2.1. от матрицата (хонорар за графичен дизайн в размер на 6,000 лв.), за която липсва друга информация. Предлага се редуциране на 

незащитените разходи.

Проектът се одобрява за частично финансиране.  

ORG2022-2309-1356-17504 Литература Фондация "Следваща 

страница" Фондация
Пътуващи думи. Резидентска 

програма и събития
36495 36 495,00

С проекта Пътуващи думи продължаваме и през 2023 г. 
международната резидентска програма за преводачи и 

писатели, обученията, събитията и съпътстващата ни 

дейност като разширяваме обхвата и, за да предложим 

събития на публиките извън София, да развием нови 

партньорства и да хвърлим мостове към други форми на 

изкуството. 

92,50 34 995,00

През двадесетгодишната си история кандидатстващата организация е доказала своя потенциал да организира и провежда водещи събития в 

сферата на литературата и превода. Нейната роля на медиатор между източноевропейските и балканските литератури посредством обучения, 

грантови схеми, практически изследвания и международни форуми е уникална за нашето културно поле. Дейността ѝ е целогодишна и е свързана с 

Къщата за литература и превод, физическото пространство на провежданите дейности. Разположена в мрежа от сериозни международни 

партньорства, организацията има съществен принос за по-голямата видимост на българската литература по света. Предлагането на писателски и 

преводачески резиденции през последните осем години е друга отличителна черта на нейната традиционна дейност, чието поддържане ще се 

повлияе благоприятно от исканата субсидия. Ангажираността с превода от и на български език е приоритет, който личи както при традиционното 

Есенно студио за литературен превод, което обучава младите преводачи и развива техния творчески потенциал, така и в стартиралите през 2021 г.  
„Ускорител за балкански преводи“ и „Превод в действие“. Дългосрочната перспектива предвижда запазването на тези успешни формати, но и 

прецизиране на селекциите, разширяване на тематиката и аудиториите чрез новите технологии, изнесени събития и децентрализация на 

дейностите. Забележките към проектното предложение са свързани с бюджета. Има смесване на структурен и продукционен разход в т.2.1.8 – 645 лв. 

и т. 2.1.9. – 480 лв., а разходите по настаняване в т.2.1.7. – 500 лв. и т. 2.1.5. – 1000 лв. не са подкрепени с доказателства за сумите. Предлага се 

редуциране на грешно позиционираните и незащитените суми.

Проектът се одобрява за частично финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1447-17521 Интердисциплинарен 
проект

Издателска къща КХ - 

Критика и Хуманизъм 
ООД

Развитие чрез преминаване на 

границите между културните 

полета: добавяне на нови 

дигитални и публични формати 

към традиционните форми

98884 92 149,00

Обединяваме традиционни форми – книгите и публичните 

дискусии, с новаторски формати – 3 типа видеа за дигитална 

среда. Развиваме образователен модул към ученици от 

средните училища. Продължаваме социологически 

мониторинг върху аудиториите ни с партньори социолози. 

Въвличаме студенти от 2 специалности. Добавяме формат с 

международна организация, за да засилим вниманието към 

националното културно поле, което да довече до повече 

партньорства в света на книгата и съседните й полета на 

изкуства.

92,00 92 149,00

Историята и постиженията на кандидатстващата организация убедително говорят за високото качество на нейната продукция. Проектът предвижда 

по-нататъшното развитие на утвърдените добри практики в издаването на хуманитаристика и стойностна художествена литература, повлияна от 

философските и критико-теоретични издания на организацията. Той поставя акцент върху модерните средства за популяризиране на заложените в 

проекта седем заглавия от емблематични съвременни мислители чрез онлайн разпространението на видеопродукти. Предвижда се тази мислена по 

новаторски начин видеопродукция да притежава не само промоционален, но и образователен и творчески потенциал. Проектът включва също 

създаване на артвидеа по книги с участието на професионални актьори, както и на излъчвани онлайн видеоверсии на събитията на живо. Пак в духа 

на модерния пренос от страницата към екрана, в проекта е заложен и спектакъл/пърформанс по книга на Фройд.  Образователният модул е силно 

застъпен. Освен ангажирането на студенти и ученици в предвижданите проучвания на нагласите, проектът включва и участие на студенти по 

книгоиздаване. Не на последно място, образователният и креативен аспект са обединени в двата студентски конкурса – за есе по теми от 

публикуваните книги и за тяхната визуална интерпретация. Проектът разчита на убедителни партньорства, включително със значими институции от 

чужбина.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.

ORG2022-2209-1452-17289 Анимационно кино Компот Колектив ООД
Развитие на професионална 

платформа Sofia Animation Lab
117794,00 97 473,00

След дългогодишен успешен опит в създаването на 

анимационни филми, повечето от които международни 

копродукции, Компот Колектив има за цел да спомогне за 

видимостта на българското анимационно кино на 

международно ниво, като развие образователна платформа 

Sofia Animation Lab. Платформата включва поредица от 

семинари с външни експерти, образователни модули, 

работилници с деца, прожекции и организиране на конкурс за 

развитие на анимационни филми, в партньорство с MIFA 

Анеси и CEE animation.

91,50 95 373,00

Кандидатстващата организация е с доказана активност през годините в сферата на своята многообразна продуцентска и образователна дейност. 

Проектното предложение е съобразено с целите, приоритетите и фокуса на програмата. Творческият потенциал на проекта е висок, особено по 

посока развитието на българската анимация. Проектът е важен в контекста на процесите, развиващи се в анимационното кино. Активният 

професионален диалог и образователните дейности, които са в основата на проекта, са структурирани добре и с мисъл както за правещите 

анимация, така и за зрителите. Изградени са добри партньорства с едни от водещите форуми на анимацията в Европа. Бюджетът е резонен, но има 

отделни проблематични пера: включените разходи по т. 2.1.19. и т. 2.1.22. са недопустим разход (дневни в размер на 2100 лв.); разходите по т. 2.2.6. и 

т. 2.2.7. са структурни, а не продукционни. Предлага се редуциране на недопустимите и грешно позиционираните разходи.

Проектът се одобрява за частично финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-1609-1854-16941 Театър

Организация за 

съвременно 

алтернативно изкуство 

и култура - 36 маймуни 
Сдружение

Програма 2023 на ОСАИК-36 
маймуни

177643.00 99 695,00

В програмата си за 2023 г. и следващите две години “ОСАИК-

36 маймуни” се фокусира в няколко направления: 

интердисциплинарни инициативи, международни и 

национални партньорства, изпробване и изследване на 

иновативни образователно-артистични практики и 

задържане и развитие  на административния капацитет. 

Сдружението планира създаването на нови продукции в 

областта на изпълнителските изкуства, както и 

разпространението на нова и вече създадена продукция в 

страната и в Европа.

91,00 94 195,00

Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура „36 маймуни“ предлага проект, който е релевантен на културната ситуация в България, 

на необходимостите за разширяване на творческия потенциал на кандидата, както и в своята амбиция да реализира междусекторни стратегии и по-

широк достъп до култура. Организацията притежава капацитет за успешна реализация на проектното предложение. Проектът буди доверие заради 

планираните инициативи, които тенденциозно ще работят за децентрализацията на културния живот и предлагането на алтернативно съдържание 

на държавните институции. Организацията работи предлага и разширяване на жанровите полета, чрез които да развива българската култура и 

изкуство. Привлечени са подходящи партньори. Организацията има ресурса и административния потенциал да реализира своя тригодишен план. 

Така планираните дейности и търсените резултати ясно артикулират намеренията и потенциалната добавена стойност върху културната ситуация. В 

бюджета е наличен незащитен разход по т. 2.1.2.1 в размер на 5500 лв., който е необходимо да се редуцира.

Проектът се одобрява за частично финансиране.

ORG2022-2309-1345-17508 Изящни изкуства ИДЕЯ ДИЗАЙН ООД 
ООД

Едногодишен грант - Галерия 

"Интро"
78893,24 78 893,24

Основната ни цел през 2023 г. е да продължим линията на 

представяне на установени български автори в сферата на 

живописта, рисунката, графиката и скулптурата като запазим 

изградената общност от художници и посетители и развием 

обхвата й в различни посоки, както и да работим по 

дигитализация на съдържанието на галерията.

91,00 74 311,00

Амбициозната задача на галерия „Интро“ е да следи процесите и тенденциите в развитието на визуалната култура, да развива автори от широк 

спектър – млади и утвърдени, да осъществява кураторски партньорства с други културни институции в страната. Екипът търси интересен и 

иновативен подход в представянето на артистичната си програма. Не на последно място, плановете са за разширяване и възпитаване на самата 

публиката, кръга от меценати и ценители. Проектното предложение предвижда развиване на издателската дейност на галерията под формата на 

каталози, обновяване на онлайн представянето – поддържане на уебсайт и изцяло виртуални решения (дигиталната метавселена). Екипът ще 

продължи усилията в реализирането на качествена културна продукция, чрез т.н. „кураторски турове“, които ще привлекат както истинските 

ценители на изкуството, така и нова аудитория.  Целите и очакваните резултати са ясно дефинирани и доказано постижими за организацията. 

Предложените в бюджета разходи са реалистични и обосновани. Предвижда се закупуване на ДМА – фотоапарт, който ще позволява поддържане на 

алтернативното пространство на галерията. Приложеният разход по т. 2.3.3. в размер на 4582 лв. е структурен, а не продукционен – предлага се 

неговата редукция. Проектът се одобрява за частично финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1403-16834 Дизайн Сито Студио ЕООД 
ЕООД СМЕЛО НАПРЕД 99970 99 970,00

През 2023 ще развием организационната си структура, ще 

положим основите на дълготрайни партньорски отношения, 

които да надградим до 2025. Ще предоставим на аудиторията 

си по-качествени услуги и продукти от сферата на изкуството 

чрез разнообразна, вдъхновяваща и креативна 

образователна програма, която да ни помогне да бъдем 

устойчива творческа индустрия. Основната ни мисия е да 

насърчим и съхраним желанието на артистите да създават 

творбите си на ръка, използвайки съвременни дигитални 

технологии.

91,00 93 310,00

„Сито Студио“ е първото ателие за ръчен ситопечат в страната, предлагащо обучение в сферата на сериграфията. Художественият потенциал на 

проекта е безспорен. Особено важен аспект в изложението е представянето на авторско печатарско изкуство в нов осъвременен контекст и 

защитаване на тези позиции спрямо инвазията на дигиталния печат. От също толкова важно значение е стимулирането и развитието на 

професионално изкуство в тази сфера у нас. Колаборации с български и чуждестранни фестивали ще способстват за качественото израстване на 

кандидата. Така ще може да бъдат привлечени съвременни художници и куратори към използването на сериграфия в своята работа. Проектното 

предложение предвижда работилници с чуждестранни и български лектори, резидентски обмен и организиране на изложби в галерии с цел 

популяризирането на това специфично изкуство. Проектното предложение отговаря на целите и приоритетите на програмата и е изготвено в 

съответствие с условията. Демонстрира се обещаващ капацитет за създаване, представяне и разпространяване на културно съдържание с висока 

художествена стойност. Потенциалът за устойчивост на проекта в контекста на плана за развитие е сериозен и се вижда стремеж към повишаване на 

многообразието от предлагано художествено съдържание. Екипът разписва инициативи, подпомагащи кариерно развитие на професионалисти в 

сферата на изкуството. По принцип предложените в бюджета разходи са реалистични и обосновани, но във финансовите разчети се отчитат 

пропуски, а именно: не са представени доказателства за разхода по т. 1.8. в размер на 2250 лв., по т. 1.9. в размер на 360 лв., и т. 2.2.3. в размер на 4050 

лв. Тези суми се налага да бъдат редуцирани.

Проектът се одобрява за частично финансиране.

ORG2022-2109-2039-17374 Интердисциплинарен 
проект

Фондация СИДЕЯ 
Фондация

SIDEA Foundation 2023 99758,00 99 758,00

Настоящият проект предлага разгръщане на дейността на 

Фондация СИДЕЯ и нейната инициатива - RADAR Festival 

Beyond Music на локално, национално и международно ниво. 

Планираните инициативи са продължение на 

десетгодишните усилия на екипа на културната организация 

да представя и продуцира съвременни музикални проекти, 

които излизат отвъд жанровите определения като по този 

начин развиват нови аудитории и спомагат за 

осъществяването на обмен между български и 

чуждестранни интердисциплинарни артисти.

90,50 99 758,00

Кандидатстващата организация е фондация с дългогодишен опит, която продуцира и разпространява проекти в областта на изкуството и културата с 

фокус върху децентрализацията на културния живот в България. Осъществява дейности извън центъра на града. Създава условия за кариерното и 

творческо развитие включително за доброволци и стажанти. Доказва реализирани проекти за периода според условията на програмата. Проектът 

предлага разгръщане на дейността на организацията на локално, национално и международно ниво. Предлага се организиране на „сателитно“ 

издание на формата в столицата, юбилейно издание, международен обмен в Амстердам. Тригодишният хоризонт за развитие на организацията 

обхваща организиране на допълнителни „сателитни“ формати в страната, както и разширяване на международните обмени с Германия и Словения. 

Артистичната програма се разпределя между различни изкуства – музика и визуални изкуства. Включва организиране на фестивал, четири 

завършени филма с аудиовизуални концерти, късометражен филм, юбилейно издание, международен творчески обмен и други. Образователната 

програма се концентрира върху лекции в областта на съвременното изкуство и култура, интерактивни лекции, ателиета на международни артисти. 

Проектът планира въвеждане на стратегии за разширяването и устойчивост на дейността. Иницииране на локални български бизнеси и 

разработването на стратегия за изграждането на марка/бранд. Включва множество партньори на национално и международно ниво. Кандидатът 

анализира и разпределя ресурсите си в три категории: човешки, финансови и нематериални. Ясно разписва инициативи, изграждащи среда за 

кариерно развитие на професионалисти в сферата на изкуствата. Разходната структура е добре обоснована и обезпечава административен и 

комуникационен екип, артистична програма, международен творчески обмен. Има изградена концепция за допълнителни приходи свързани с 

продажби. Има привлечени външни партньори и инвеститори. Развива стратегия за нови. Стреми се изграждане на независимост и има изграден 

план за гарантиране жизнеността на проекта без външна подкрепа. Тригодишният хоризонт за развитие на организацията е ясно изразен и показва 

устойчивост.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2009-1543-17276 Театър Фондация „Хомо 

Луденс“ Фондация
Фондация "Хомо Луденс": 

устойчивост и развитие
60356 60 356,00

Проектът е насочен към запазване и надграждане на 

дейностите на Фондация Хомо Луденс, към засилване на 

организационния ѝ капацитет и оптимизиране на 

комуникационните инструменти за достигане до аудитории. 

Проектът предвижда три модула
- Представяне на спектакли от европейската сцена с 

кинопрожекции - от програмата NT Live, на Интернационален 

театър Амстердам и на Театър Комеди Франсез
- Дискусионна платформа и издателска дейност – семинари, 

сборник 

- Образователна програма в два модула

90,00 60 356,00

Организацията развива дългогодишна дейност с категорично доказано значение за театралното изкуство и критическата мисъл в България. 

Настоящото проектно предложение е насочено към запазване и надграждане на дейностите на фондацията, засилване на организационния ѝ 

капацитет и оптимизиране на комуникационните инструменти за достигане до аудитории. Предвиждат се прожекции на спектакли от три водещи 

театъра в Европа, които значително ще допринесат за обогатяването на културното многообразие в страната. Акцентира се върху образователни 

дейности със сериозно значение за сектора, както и разширяване на екипа чрез привличане на млади професионалисти с целогодишна 

ангажираност. Проектът е изключително детайлно представен и обоснован. Предвиждат се дейности, които предлагат разпространение на 

изключително високо художествени продукти, развитие на критическата мисъл, разширяване на достъп до култура, образователни инициативи. 

Проектът отговоря в голяма степен на целите и приоритетите на програмата. Бюджетът е коректно написан и с ясна обосновка.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.

ORG2022-2109-2244-16619 Изящни изкуства Галерия Арте София 
ЕООД

Галерия Арте - Стъпки във 
времето

99992,00 99 992,00

Галерия Арте с категорични стъпки, последователно доказва 

високата естетическа и духовна цел на изкуството – да 

открива и разширява сетивно и надсетивно света, да 

разбужда интуициите за естество и истинност, волята за 

смисъл и вътрешна свобода. Целта на проекта е да повиши 

административния капацитет и финансовата стабилност на 

организацията, да разшири създаването на високо културно 

съдържание в национален и международен контекст - да 

представи пътуваща изложба Стъпки във времето.

89,50 99 992,00

Галерия „Арте“ се фокусира в работа с изявени български автори в областта на изящните и приложните изкуства. Амбициозната задача на екипа е 

да следи процесите и тенденциите в развитието на визуалната култура в страната чрез активен диалог с артисти и ценители. Регулярно организира 

изложби в собственото си работно пространство, но поддържа и комуникационни канали в YouTube, FB страница и системно обновява информацията 

в онлайн професионални платформи. Галерията се ангажира с представяне на млади автори. Провежда дискусии и срещи с знакови лица от 

културната ни сцена. Развива професионалното българското изкуство и критика. Чрез ясна мениджърска и маркетингова стратегия, екипът се стреми 

да разшири своите публики, кръга от меценати и чертае нови хоризонти за дейността си. Проектът е технически изряден. Изчерпателно и 

професионално са очертани идейните и финансови параметри, залегнали в бъдещите планове на галерията.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 
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ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1249-17412 Театър Сдружение „Антракт“ 
Сдружение

СЦЕНАрт 73485 73 335,00

Проектът СЦЕНАрт на Сдружение Антракт надгражда 

дейността му в сферата на театралната практика като 

обобщава и актуализира натрупания опит в интензивна 

тригодишна програма. Проектът ще се реализира в три 

направления: представяне на български и чужди спектакли с 

високо художествено качество, които рефлектират на важни 

теми на обществото днес, съпътствани от публичен дебат; 

създавана на онлайн платформа СЦЕНАрт и обучителна 

програма за млади професионалисти за работата в 

платформи за театър.

89,50 73 335,00

Проектът на сдружение „Антракт“ – „СЦЕНарт“ – има потенциала чрез развитието на организационния капацитет и предвидените инициативи да 

запълни така необходимата ниша в българското театрално пространство за оперативна критика и дебат чрез привличането на млади 

професионалисти и интегрирането им във високо професионална и критична среда. По този начин това дава добавена обществена стойност не само 

на организационно, но и на макро ниво – в театралния живот на страната. Планираните дейности – разпространението на български и чуждестранни 

спектакли, създаването на онлайн платформа за дебати и критика, която да оперира изцяло с амбицията да обхване по-големи територии от 

спектъра на театралния живот в страната, ще помогне и за кариерното развитие на привлечените млади професионалисти, стажанти и т.н. Проектът 

с всички свои предвидени дейности е ясно фокусиран, а целите пунктуално артикулирани. Бюджетът е реалистичен и добре обоснован.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.

ORG2022-2209-1202-17414 Музика
"Култура, медии, 

комуникация" 
Сдружение

Солинария - младежко 

пространство за изкуства
99963,00 99 963,00

Солинария-младежко пространство за изкуства е проект, 

които следва концепционалната линия на сдружението като 

отправя фокус към младата аудитория потребители на 

културни продукти, развива културния живот в малкото 

населено място извън градския ареал, подобрява достъпа 

до образователна среда в областта на музикалните 

изкуства, насърчава и подпомага талантли младежи в 

професионалното им израстване, приобщава нови публики и 

внедрява нови организационни практики.

89,00 96 363,00

Кандидатстващата организация вече с години доказва своята значима роля за развитието на музикалната култура в България и има особено важен 

принос за създаването на благоприятни възможности за професионална реализация на млади и утвърдени творци. Проектното предложение е в 

пълна степен съобразено с целите, приоритетите и фокуса на програмата и е изготвено съобразно всички условия. Художественият потенциал на 

проекта е изключително висок и осъществяването му би спомогнало както за утвърждаването на българското музикално изкуство като равностойна 

част от европейското високохудожествено културно съдържание, така и за повишаването на многообразието от предлагано качествено музикално 

творчество.  С артистичните дейности по проекта се предвижда децентрализиране на достъпа до култура и има конкретно заложени дейности по 

посока на разширяване на аудиторията. Важни акценти в проектното предложение са образователният модул и инициативите, създаващи 

благоприятна среда за кариерно развитие и професионална реализация на музиканти (с особен фокус върху по-младите поколения). Устойчивостта 

на проекта е убедително защитена. Аргументирано се обосновава стратегията за разгръщане на творческия и административния потенциал на 

организацията. Заявените партньорства са доказани с необходимата документация. Тригодишният план за развитие е задоволителен. Бюджетът е 

целесъобразен и почти в пълна степен защитен с необходимите финансови документи, договори и оферти. Изключение прави разходът по т. 2.3.1., 

който не е защитен с доказателство за размера на сумата от 3600 лева. Предлага се редуциране на този незащитен разход.

Проектът се одобрява за частично финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 
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СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ
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СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-0414-16988 Фолклор Шарена гайда ЕООД 
ЕООД Вдъхновенията на твореца 97282 97 282,00

Настоящият проект цели създаване на условия за бъдещо 

самофинансиране на дейностите организацията в 

дългосрочен план чрез реализирането на нови творчески 

продукти, достигането на нови публики, установяването на 

трайни партньорства и дигитализация на културно 

съдържание - необходими и достатъчни условия за 

успешното развитие на организацията. Изпълнението на 

заложените дейности се явява своеобразен творчески 

катализатор за устойчива бъдеща дейност, жизненост и 

успехи на организацията.

88,50 88 282,00

„Шарена гайда“ ЕООД е профилирана културна организация, работеща в областта на фолклора и сценичните изкуства. Получавала е номинации и 

награди от национални и международни фестивали. Проектът има за цел да подкрепи укрепването на организацията и разширяването на 

аудиторията ѝ. Артистичната програма включва създаване на нова танцова постановка, две нови хорови постановки и обогатяване репертоара на 

състава. Разчертан е план за шест събития с разнообразен характер, които ще бъдат реализирани през 2023 г. Наличен е образователен модул. 

Организацията има трайна партньорска мрежа в страната и в някои съседни държави. Ще бъдат създадени подкасти за привличане на нови 

почитатели на фолклорната музика и уебсайт на организацията. Проектът има висок художествен потенциал, както и потенциал да развива 

българската култура. Формите и идеите, които ще се разгърнат, са като цяло класически, но на високо професионално ниво. Ще се повиши 

многообразието и предлагането на качествено творческо съдържание. Проектът осигурява целогодишен достъп до култура и културни дейности в 

малки и периферни населени места. Наличен е потенциал за укрепване на организацията, като е предвидена заетост по трудовоправно отношение 

на двама членове на екипа. Чрез реализирането на проекта ще се обогати средата за кариерно израстване на професионалисти от сферата на 

изкуството. Организацията има капацитет за създаване и разпространяване на културно съдържание с висока художествена стойност. Бюджетът 

включва само грант от НФК. Описаните в проектното предложение собствени приходи не са заложени в настоящата бюджетна рамка. Предложение 

за редукции на завишени разходи: т. 1.2. да се намали с 4000 лв.; т. 2.1.2. да се намали с 3000 лв.; т. 2.1.17. да се намали с 2000 лв.

Проектът се одобрява за частично финансиране.

ORG2022-2309-1315-17422 Дигитални изкуства Фондация ДА ЛАБ 
Фондация

Програма за развитие на 

дигитални изкуства в България
122172 98 116,00

Проектът представя програмата от дейности на Фондация 

ДА ЛАБ през 2023 г, която има за цел да развие сцената от 

дигитални изкуства в България. Програмата включва:  трето 

издание на платформата e-valuation за подкрепа на млади 

артисти; Пилотно издание на международна резидентна 

програма за дигитални изкуства; Пътуващи изложби и 

представяния в Бургас, Варна, Велико Търново и Враца, 

Линц и Залцбург, Австрия; Девето издание на 

международният фестивал за дигитални изкуства DA FEST .

88,50 84 116,00

Фондацията ДА ЛАБ работи в областта на дигиталните изкуства. Подкрепя средата и създава условия за такова творчество. С дейността си развива 

и продуцира български артисти, работещи в областта на дигиталните изкуства, представя на българската публика актуалните тенденции и високите 

постижения в тази сфера. Евентуално финансиране би било необходимо за обособяване на собствено пространство за  работа на екипа и артистите. 

Стратегическите направления на фондацията като „Международен фестивал за дигитални изкуства“, платформата за дигитални изкуства и онлайн 

речник ще се развиват наравно с други изработени културни продукти. Силен акцент в проектното предложение е развитието на добрите практики, 

отработени в годините, например: онлайн представяне на дейностите, развиване на регулярна изложбена дейност и образователна програма 

(стажове на студенти от НХА и НБУ). Кандидатът ще надгради работата си по отношение на мениджмънт, маркетинг и комуникация. Екипът ще 

продължи усилията си в изграждане на мрежа от партньори и съвместни инициативи с локални и международни партньори. Проектното 

предложение предвижда както устойчиво развитие на досегашната дейност на организацията, така и разширяване на творческия потенциал и 

административния капацитет на организацията, включително по посока на разпространение на културното съдържание. Презентацията е написана 

убедително и с вещина. В бюджетната матрица по т. 2.1.7 разходът от 4000 лв. за дневни разходи е недупостим. Разходите по т. 2.1.2. в размер на 

5000 лв. и по т. 2.1.3. в размер на 5000 лв. са незащитени, представени са без доказателства. Тези разходи е необходимо да се редуцират.

Проектът се одобрява за частично финансиране.  



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2109-2200-17306 Документално кино ФРОНТ ФИЛМ ЕООД 
ЕООД Подарената свобода 100000 100 000,00

Основната цел на организацията е създаването на 

документалния филма Подарената свобода, посветен на 

Освободителната война от 1877-1878 година и събитията, 

които я предхождат и следват. В рамките на проекта ще се 

съберат документи и изобразителен материал за филма, 

като ще се разчита изцяло на факти и хроники, без изказване 

на лично мнение. 

88,00 100 000,00

Проектът разработва създаването и разпространението на документален филм през 2023 – 2024 г. в съответствие с целите на програмата 

„подпомагане на цялостното или частично създаване, представяне и последващо разпространение на художествени продукти, които да очертават 

устойчиви тенденции в професионалното и творческото развитие на участниците с минимум тригодишен хоризонт“. Паралелно с това се предвижда 

и осигуряване на компанията за бъдещо устойчиво развитие чрез закупуване на техника. Художественият потенциал е на лице, компанията е 

стабилно позиционирана като успешен продуцент, финансовата рамка е реална.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.

ORG2022-2109-2300-17305 Интердисциплинарен 
проект Хюмартс еоод ЕООД

MOZEI -Eксперимент и 

експертиза в синтеза на 

страсти, похвати и естетики
108231,20 100 000,00

MOZEI- Eксперимент и експертиза в синтеза на страсти, 

похвати и естетики -  представлява тематично и 

концептуално свързана серия от пърформанси, уъркшопи и 

изложби, съчетана с отваряне на сцената в артистичното 

пространство MOZEI за експерименталните изяви на млади 

изпълнители, добавящи към общата артистична експресия 

на мероприятието индивидуализма, енергията и емоцията на 

новото поколение творци и артисти .

88,00 100 000,00

Организацията развива активна дейност в сферата на съвременните перформативни изкуства. Демонстрира устойчивост и високо качество – 

множество номинации и селекции за национални и международни културни форуми. Настоящото проектно предложение изгражда ясна и 

целенасочена стратегия за развитие на пространството за съвременно изкуство MOZEI. Изградена е детайлна програма за създаване и 

разпространение на художествено съдържание. Предвидени са образователни инициативи, както и възможност за развитие на млади артисти. 

Предвиждат се разширяване на административния екип, осигуряване на устойчивост, рекламна стратегия. Бюджетът е коректен, реалистичен и 

обоснован.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.   



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 
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СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 
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ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2009-1241-16589 Музика "Проф. Влади 

Симеонов" Фондация
Филхармония Пионер - 

Творческо развитие
95988.00 56 070,00

Фондация Проф. Влади Симеонов е създадена с мисията да 

поддържа и развива дейността на младежката Филхармония 

Пионер. Освни задачи:

Да организира творчески изяви на оркестъра, да работи за 

изграждането на младите музиканти в бъдещи 

професионалисти, да представя българската музикална 

култура в България и по света;

Оборудване на оркестъра с нови музикални инструменти за 

подобряване на работната среда;

Организиране на образователни проекти за култивиране на 

бъдещи любители на класическата музика;

87,50 56 070,00

Кандидатстващата организация има важна роля за поддържането на младежкото професионално музикално (инструментално) творчество в 

България чрез организирането на дейността на един от най-старите (в световен мащаб) младежки симфонични оркестри – Филхармония „Пионер“. 

Проектното предложение отговаря на целите и приоритетите на програмата и е изготвено в съответствие с условията. Художественият потенциал на 

проекта е безспорен. Особено важен аспект в проектното предложение е представянето на българското изпълнителско изкуство е европейски 

контекст и защитаване на релевантното му ниво спрямо общоевропейските културни ценности. От също толкова важно значение е стимулирането и 

развитието на младежкото професионално оркестрово музициране у нас. Заявката за успешно реализиране на проекта е напълно защитена. 

Устойчивостта на проектното предложение в контекста на тригодишния план за развитие на организацията е задоволително обоснована. 

Предвидените инициативи в пълна степен спомагат изграждането на благоприятна среда за кариерно развитие на професионалисти в съответната 

музикална област. Аспекти от предвидените дейности са с образователна насоченост. С проектното предложение се демонстрира обещаващ 

капацитет за създаване, представяне и разпространяване на културно съдържание с висока художествена стойност. Осъществени са доказани 

партньорства, включително международни, защитени с необходимите документи. Заложено е разширяване на административния капацитет на 

организацията, подобряване на нейната структурна устойчивост и повишаване на нейния творчески потенциал. Със заложения бюджет се 

кандидатства за финансиране на част от предвижданите годишни дейности, както и за структурна подкрепа. Предвидените стойности в бюджета са 

реалистични, целесъобразни, ясно обосновани и напълно защитени с необходимите документи.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.

ORG2022-2109-2050-17054 Фотография
НСФА "Янка 

Кюркчиева" 
Сдружение

НСФА - Годишна програма 2023 96202,00 96 202,00

Целите на Национално Сдружение Фотографска Академия 

„Янка Кюркчиева“ за периода 2023-2025 година по проект 

НСФА - Годишна програма 2023 са свързани със създаване 

на нови партньорства и мрежи за обединяване на фотографи 

и фотографски общности, представяне на български 

фотографи в България и чужбина, задържане и повишаване 

на организационния капацитет, създаване на образователни 

инициативи и привличане на нови аудитории. 

87,50 96 202,00

Сдружението НСФА „Янка Кюркчиева“ е с 23-годишна история. Упражнява дейности с нестопанска цел и се самофинансира от събирания членски 

внос. Присъства трайно на българската културната сцена. Фокусът е сферата на фотографията и съвременните визуални изкуства. Организацията 

вече 13 години реализира фестивала „Месец на фотографията“, разпространява български културен продукт чрез „Фотографска академия“ (член на 

FIAP). С дейността си екипът развива творческия потенциална на членовете си, защитава авторските им права и осъществява целогодишен достъп 

на публики. Основна бъдеща цел е да се ускорят процесите на дигитализация на нематериалното богатство на страната, дигитализиране на 

аналоговите архиви на сдружението. Ще се използва ресурс за утвърждаване на вече познати инициативи и реализацията на предвидените изложби 

в България и чужбина, като например Мароко. НСФА добре си партнира с чуждестранните мисии у нас и с водещи учебни заведения като НХА, НБУ и 

НАТФИЗ. Планът предвижда дебютни изложби на непознати за широката публика автори, наложилите се вече фотоконкурси ще бъдат доразвивани. 

Ще се продължат и срещите с бележити интелектуалци. Друга от основните задачи е поддържане на комуникацията с каналите в ФБ, ИНСТАГРАМ, 

изготвянето на интернет банери, Roll-up, прессъобщения и други. Проектът разписва ясно своите инициативи и приоритети, написан е с вещина и 

отговоря пълноценно на изискванията на програмата. Предвидените инициативи в пълна степен спомагат изграждането на благоприятна среда за 

кариерно развитие на професионалисти в съответната артистична област. Аспекти от предвидените дейности са с образователна насоченост. 

Финансовите разчети са подробни и задоволително обосновани. Приложени са оферти и подкрепящи писма с преводи на български език.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.
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ORG2022-2209-1923-17389 Театър Съюз на артистите в 

България Сдружение
Развитие и реализация на нови 

събития - САБ 2023
111991 100 000,00

Проектът Развитие и реализация на нови събития САБ 2023 

е с фокус надграждането на регулярните дейности на 

организацията и позиционирането им в публичното 

пространство. Ще бъдат привлечени нови читатели в 

библиотеката на САБ, чрез поддържането и модернизация 

на базата и организиране на специални срещи и тематични 

беседи с цел опознаване на библиотечния фонд и архива. 

Ще се реализират и част от творческите дейности от 

програмата на Софийския театрален салон.

87,50 100 000,00

Програмата за развитие и реализация на нови събития на Съюза на артистите в България продължава и развива традиционните дейности, свързани 

с културното разпространение и достъп до театрално изкуство, както и с развитието и надграждането на част от тези инициативи, свързани с 

представянето на архивни единици, библиотечното дело и разширяването на достъпа до по-широко знание за театъра в България. Тези 

традиционни фокус инициативи са добре обосновани. Кандидатът има сериозен организационен опит, история и капацитет, работи активно по 

различни проекти. Проектът е насочен към надграждане на творческите и образователни дейности на организацията чрез разработване и прилагане 

на стратегии за привличане на студенти и млади творци и достигане до нови аудитории чрез заложените допълнителни модули при ежегодното 

организиране и провеждане на фестивала Софийски театрален салон, предшестващ връчването на Националните награди за сценични изкуства 

ИКАР – това е кохерентно развитие на досегашната дейност. Организацията притежава административен и организационен потенциал. Привлечени 

са подходящи партньори. Бюджетът е добре балансиран и обоснован спрямо динамичната икономическа ситуация в страната.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.

ORG2022-2209-0945-17285 Игрално кино Арт Фест ЕООД ЕООД Операция Кино 2023 121548 100 000,00

Проектът „Операция Кино 2023“ е продължение на проектите 

„Операция Кино 20/21“ и „Операция Кино 2022“. В новия 

проект фокусът е изцяло върху филмови събития в средни 

по големина градове на България, всичките от които са 

окръжни центрове. С повечето градове работим от години и 

имаме съществуващи събития – Велико Търново, Габрово, 

Севлиево, Русе. С други сме работили през последните 13 

години, но връзката е прекъсната по различни причини, една 

от които е пандемията. 

87,00 80 000,00

Проектът предлага добре структурирани дейности, свързани с показ на филмови програми извън столицата. Този вид разпространение на филми е 

от важно значение както за създателите им, така и за публиката. Курираните програми имат качеството да редуцират разходи и да мултиплицират 

положителния ефект от първоначално вложени усилия. Кандидатстващата организация е с доказана активност през годините в сферата на своята 

многообразна дейност свързана с аудиовизуалния сектор. Проектното предложение е съобразено с целите, приоритетите и фокуса на програмата. 

Творческият потенциал на проекта е висок, особено по посока развитието на българската филмова култура и достигането на публики в различни 

извънстолични региони. В бюджета се наблюдават няколко проблематични пера: разходите по т. 2.1.8. (3600 лв.) и т. 2.1.9 (480 лв.) са недопустими 

разходи (дневни); за разходите по настаняване от т. 2.1.10 и т. 2.1.14 не са представили доказателства за стойността от 7800 лв. Необходимо е 

редуциране на недопустимите и незащитените разходи.

Проектът се одобрява за частично финансиране.
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ORG2022-2209-1429-17299 Литература "Парадокс Акт" ЕООД

ЧЕТЕНЕТО КАТО 

ОПИЯНЯВАЩО 

УДОВОЛСТВИЕ. Свободната 

литературна сцена и 

модерните форми на четенето 

като фактор за формирането 

на базови културни и социални 

ценности и ус-тойчиво развитие 

на нови публики

108876 96 000,00

Основната цел на проекта е, на базата на издадени от 

Парадокс високохудожествени заглавия от престижни 

автори, да се обособи и утвърди постоянно действащо 

културно пространство - Вход Б - със собствен облик, 

идентифициращо се с многообразието на художествените 

форми на свободната литературна сцена; да провокира и 

наложи комплексно и интердисциплинарно схващане за 

четенето като неизменна част от културата, но и от 

цялостното съществуване на съвременния човек.

87,00 96 000,00

Проектът отразява дейността на едно утвърдено издателство с тридесетгодишен опит в издаването на качествена художествена литература, което 

е удостоявано многократно с престижни награди. Той залага перспективи за по-нататъшното развитие на организацията в епохата на новите медии. 

Центриран около четенето, замисълът предлага трансформирането на съществуващото културно пространство „Вход Б“ в място за разнообразни 

прояви, които ще се стремят да променят традиционните представи за четенето. Добре структурираното многофункционално пространство – 

книжарница, споделено пространство за работа, съчетано с библиотека и изложбена площ, камерна сцена с 200 места и оборудвана зала за събития 

– дава възможности за близък контакт с нови аудитории, за формиране на висок литературен вкус, както и за създаване на нови партньорства. 

Проектът е продължение на субсидирания от НКФ проект „Отвъд книгата – интердисциплинарни превъплъщения“. Творческият потенциал на 

предвидените модули е впечатляващ: на базата на съществуващи издания се търсят алтернативни представяния на чистата литературност 

посредством интердисциплинарни модели и интерактивност, както и, като продължение на една добра практика на издателството, събития с 

участието и подкрепата на партньори извън страната (срв. частта за издаване на български автори на немски език). Особено внимание заслужават 

изразените в раздели III.2 и III.3 на Приложение 2 идеи съответно за издаване на Антология „София: Поетики“ и създаване на  „пълнометражно 

книгокино“ от архива на издателството. Освен значимите литературни събития от календара на проекта заложената образователна програма 

включва семинар за история на книгата. Проектът разчита на доказаната устойчивост на кандидатстващата организация и солидна мрежа от 

традиционни и нови партньорства. Бюджетът е представен убедително в детайли и е подкрепен с нужните оферти.  

Проектът се одобрява за пълно финансиране.

ORG2022-2209-1903-17294 Музика

Международен 

фестивал "Софийски 

музикални седмици" 
Фондация

Фестивалът между традицията 

и бъдещето
65552,00 50 552,00

Фестивалът акцентира върху годишнините на велики 

световни и български музиканти. Дава път на млади 

музиканти, както и на специално написани творби като 

първата електроакустична опера на Ал. Врачанска, 

майсторският клас и авторската  постановка на В.Немирова и 

издаване на книга. Той е неизменна част от културния живот 

в София вече 53 г., като целенасочено развива предлагането 

на висококачествена музикална продукция, иницираща нови 

междусекторни партньорства и въвличане на нови 

аудитории.

87,00 50 552,00

Кандидатстващата организация е от особено значение за българската музикална култура и организираният от нея десетилетен музикален фестивал 

е най-мащабното музикално събитие в страната. Проектното предложение е напълно съобразено с условията, целите, приоритетите и фокуса на 

програмата. Обосновката и аргументацията в основните две приложения на проектната документация е изчерпателна и задоволителна.  Проектът е 

с изключително голям художествен потенциал и осъществяването му би изиграло огромна роля за развитието на българската музикална култура и 

утвърждаването ѝ в международен мащаб чрез повишаване на многообразието от предлагано качествено културно съдържание. Предвижда се 

създаването и премиерното изпълнение на нови творби, включително крупно сценично произведение. Предвидени са и дейности за развитие на 

критическата мисъл, образователен модул, маркетингово проучване и създаване на представителна книга за фестивала. Многобройните артистични 

дейности по проекта предоставят поле за професионална изява и развитие на голям брой музикални творци (изпълнители и композитори). Налична 

е широка партньорска мрежа, доказана с необходимите документи. Творческият и административният капацитет и потенциал на организацията са 

безспорни. Планът за развитие е убедителен и надежден. Бюджетът е целесъобразен, разумен и защитен с необходимите финансови документи. В 

бюджета е заложено финансиране само за част от предвидените творчески и административни дейности.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1135-17411 Интердисциплинарен 
проект

ПРОЖЕКТОР ЕООД 
ЕООД

ПАМЕТ ЗА ПОЕТА ГЕОРГИ 
РУПЧЕВ

85000 85 000,00

Георги Рупчев  е  световен поет, който  е  забравен - затрупан 

под отпадъците на консуматорската епоха. 20 години след 

смъртта му, няма сборник събрал литературно му 

наследство. С дългосрочния проект „ПАМЕТ ЗА ПОЕТА 

ГЕОРГИ РУПЧЕВ“ искаме да променим тази реалност с 

поредица от събития, към различни аудитории. Ще работим 

за възстановяването на паметта  Ще популяризираме 

мощната му поезия, ще активираме интереса на издатели и 

изследователи към явлението Рупчев и ще направим филм 

за него .

87,00 58 900,00

Проектното предложение разработва идеята за проучване, систематизиране и популяризиране на литературното наследство на Георги Рупчев, един 

от най-големите български поети на ХХ в. Значимостта на подобен проект е безспорна – реализирането му би запознало новите поколения с 

литература от най-висока проба и би насърчило интереса не само към четенето, но и към писането на поезия. Замисълът е дело на малка кинокъща, 

която продуцира документални филми, театрални проекти и майсторски класове. Този доказан от творческото портфолио на кандидата успешен 

опит обуславя и интердисциплинарността на настоящото предложение. То включва изложба, литературна конференция и театрален пърформанс, 

обединени от поезията на Рупчев. Дългосрочната перспектива говори за устойчивостта на проекта – предвидени са студентски конкурс за 

стихотворение и рисунка по стихове на Рупчев и хепънинг „Акция Рупчев“. Всички събития ще бъдат заснети и интегрирани в пълнометражен филм 

„Инстинкт за неприспособимост“. Интернет платформата на организацията ще даде възможности за целогодишен достъп на широка аудитория до 

филмовия материал. Една от целевите групи на проекта са хората с увреждания. Предвижда се посещение с театралния пърформанс на училището 

за незрящи в София „Луи Брайл“, както и създаване на книга за незрящи с поезията на Рупчев. Сериозно внимание е отделено на студентската 

аудитория, която ще бъде непосредствен участник в замислените хепънинг и конкурс. Всички събития по проекта ще бъдат безплатни, друг аргумент 

в полза на неговото субсидиране. Бюджетът на проекта съдържа разходи на обща стойност 26100 лв., по които не са представени доказателства: т.

1.4. (7200 лв.); т. 2.1.21. (3500 лв.); т. 2.1.22. (3000 лв.); т. 2.1.3. (7000 лв.); 2.1.4. (2400 лв.); т. 2.2.3. (1000 лв.) и т. 2.3.1. (2000 лв.). Необходимо е редуциране 

на незащитените разходи.

Проектът се одобрява за частично финансиране.

ORG2022-2309-1446-16513 Интердисциплинарен 
проект

НЧ "Светлина - 1861" 
Читалище Шипка в сърцата ни 100000 100 000,00

Проекта е насочен към развитие на Шипка като притегателно 

модерно културно средище чрез привличане на нови 

членове в творческия екип, развитие на Шипка фест. Дни на 

изкуствата и занаятите, образователна програма за 

нематериално културно наследство, платформи за 

дигитален достъп до музейно и творческо съдържание, 

регистрация на обществена художествена колекция,  план за 

задържане, разширяване и развитие на публиките и 

разширяване на обсега на разпространение на творческото 

съдържание. 

87,00 77 000,00

Народно читалище „Светлина“ в град Шипка осъществява без прекъсване дейност в полето на културата от 1861 г. до днес. То разполага с една от 

най-красивите сгради, която в момента не може да се използва по предназначение, тъй като трябва да се ремонтира и обнови. Читалището 

поддържа музейна сбирка, както и картинна галерия. В Чирпанлиевата къща провежда разнообразни културни събития. Настоящият проект включва 

дейности с интердисциплинарен характер, присъщи на профила му – творчески ателиета, спектакли, фестивал, образователна програма. Към 

дейностите си е приобщило голям брой творци, които ще работят по отделните модули на проекта. Проектът има ресурс да развива българската 

култура и изкуство, както и да представя културно съдържание с относително високо качество. Осигурява се целогодишен достъп до култура в 

рамките на община Казанлък, която по принцип разполага със значима мрежа от образователни и културни институции. Образователният модул в 

рамките на проекта е ясно обособен и добре разработен. Проектното предложение би осигурило устойчивост на кандидатстващата организация, 

което е показано убедително в работната програма. Организацията разполага с мрежа от контакти в страната и в чужбина. Демонстрирани са 

междусекторни стратегии – особено в областта на опазването на културното наследство. В косвен порядък проектът би подкрепил инициативата за 

регистриране като културна ценност със световно значение на историческия комплекс „Долината на тракийските владетели“, част от обектите в 

рамките на който са в района на град Шипка. Бюджетът е разработен в детайли и отговаря на работната програма. Кандидатства се за пълен грант от 

100000 лв. Предложения за редуциране: т. 1.1. хонорарът на ръководителя да се намали с 5000 лв., тъй като тя получава заплата от държавната 

субсидия на читалището; т. 1.7. да се намали с 1000 лв.; т. 2.1. общият размер на сумата по това перо да се намали с 4000 лв.; общият размер на 

сумата по 2.2.1. да се намали с 3000 лв.; т. 2.1.1. да се намали с 3000 лв.; 2.3.1. общата сума да се намали с 5000 лв. Обща редукция – 23000 лв.

Проектът се одобрява за частично финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2109-2029-17302 Театър
СНЦ "МКТФ "Двама са 

малко, трима са 

много"" Сдружение

Стратегия за разширяване на 

куклено-театралните публики 

на местно ниво, развитие на 

международния културен 

обмен в сектора и 

популяризиране на 

българските куклени 

постижения в чужбина.

99910 99 910,00

Проектът представлява създаване на верига от културни 

събития, които водят до засилване на международния 

културен обмен, създаване на нови връзки с артисти от 

чужбина и промотирането на постиженията на българския 

куклен и експериментален театър зад граница. Включва 

втора творческа лаборатория Съвременните технологии и 

кукления театър с фокус сензорно управление и роботика, 

създаване на невербален камерен куклен спектакъл, и 

провеждането на 25-ти МКТФ Двама са малко - трима са 

много. 

86,00 96 107,00

Кандидатът има потенциал за реализирането на проекта. Проектът предполага устойчивост и развитие на досегашните дейности на организацията, 

тяхното надграждане и развитието на нови инициативи, свързани с жанровото многообразие. Надграждането на тези факти е важно с оглед 

досегашната биография на кандидата. Проектът предполага висока ефективност на дейностите. Голяма част от тях обаче и досега са с ограничено 

публично въздействие и способност за по-мащабно обхващане на аудиториите. Затова и развитието на нови аудитории и на потенциала за развитие 

на българската култура, освен с обогатяването ѝ с нови и непознати форми, буди известни съмнения. Проектът предполага малък спектър на 

развитие на критично мислене. Кандидатът ще разшири своя административен потенциал, ако следва заложените дейности в проекта, заедно с това 

са предвидени и множество партньорства на локално ниво. Буди съмнение каква е ефективността на тези партньорства при толкова специализирана 

дейност, но това, от друга страна, повишава многообразието и предлагането на ново творческо съдържание. В бюджета има един необоснован и 

респективно незащитен разход: предвиден е хонорар за координатор по проекта в лицето на директора на ДКТ – Пловдив, вписан като основен 

партньор по проекта. Предлага се редуциране на необоснования разход в размер на 3803 лв.

Проектът се одобрява за частично финансиране.

ORG2022-2109-2333-17027 Фотография РАДЛАБ ЕООД
Алтернативната фотография в 

съвременното изкуство и 
образование

81295,00 81 295,00

Проектно предложение  е стратегия, насочена е към 

административното укрепване и устойчивото развитие на 

организацията, чрез процес на модернизация на базата ни и 

разширяване на екипа. Подкрепена е от планирана 

артистична и образователна програма с обществена 

значимост, изразена в създаване на произведения с 

високата художествена стойност, които насърчават 

културната компетентност на публиките по отношение на 

фотографията като изкуство и средство за образование.

86,00 81 295,00

Студиото развива своята дейност от 2019 г., и основно изявите му са насочени към опазване и съхранение на класическите техники в аналоговата 

фотография. Фокусът е развиване на новаторски алтернативни процеси в тази сфера. Идеята е създаване на качествен културен продукт, който би 

бил интересен не само на специалистите, но и на непрофесионалистите. Ресурсите се внедряват в разширяване на дейностите. Широка 

образователна платформа от програми, видеа и творчески работилници отразява съвместната работа на утвърдени творци и начинаещи. Така 

лабораторията за фотография става демократично място и увлича хора от различни социални групи. Студиото насърчава авторството, но се грижи и 

за последващото му разпространение.  Активността се прелива в майсторски класове, курсове в средни училища, критически дискусии и обществени 

инициативи. Организацията разполага със собствен терен оборудван за целите на RadLab Studio. Издава сезонно печатно списание и поддържа 

платформа, представяща независими издания. Предвижда изложби в София и страната. Концепцията на екипа за бъдещо устойчиво развитие 

включва: продължаване на успешните инициативи и трайно установяване на работата му на пазара на услуги чрез въвеждане на дигитална 

маркетингова стратегия. Не на последно място студиото иска разширяване на административния апарат, модернизация на базата и увеличаване на 

членската маса – създаване на общност. Аргументацията за структурните и продукционните разходи е добра, приложени са оферти. В частта 

„Допълнителни документи“ са подадени партньорски договори. Проектът е написан с вещина.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 
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ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1707-17450 Музика Фондация "Приятели 

на НСО" Фондация
Нов симфоничен оркестър 30 

плюс
99999 99 999,00

Визията, мисията, целите и водещите принципи на Нов 

симфоничен оркестър стъпват на 30-годишната история на 

състава, дейностите, които организацията извършва сега в 

32-ия си сезон и програмата и стратегията „Нов симфоничен 

оркестър 30+“, която се реализира в бъдещето.

86,00 99 999,00

Кандидатстващата организация е с особено значима роля за поддържането и развитието на симфоничното изкуство в България. Активността ѝ е 

доказана и творческата ѝ дейност се радва на подчертано положителен обществен и критичен отзвук. Проектното предложение е напълно 

съобразено с условията на програмата и в много голяма степен отговаря на целите, приоритетите и фокуса на гранта. Художественият потенциал на 

проекта е безспорен. Осъществяването на многобройните артистични дейности по проекта ще окаже благотворно влияние за развитието на 

българското изпълнителско музикално изкуство и повишаването на многообразието от предлагано висококачествено творческо съдържание. Важен 

момент в проекта е предвиждането на достъп до култура за малки населени места посредством няколко концерта в различни села, където жителите 

нямат достъп до класическа музика на живо. В този смисъл проектът е важен по отношение на децентрализирането на културата в България. 

Въпросните дейности в малки населени места имат и подчертано образователен характер. Осъществяването на планираните дейности по проекта 

ще подсигури поле за изява и професионална реализация на голям брой млади музикални.  Предложеният тригодишен план за разширяване на 

административния и творческия капацитет на организацията е задоволителен. Предвижда се постоянна заетост на екипа. Устойчивостта на проекта 

е аргументирано защитена. Заявените партньорства са потвърдени документално.  Бюджетът е разумен, целесъобразен и дори скромен като 

предвидени разходи. Напълно е защитен с необходимите финансови документи (оферти, договори и пр.).

Проектът се одобрява за пълно финансиране.

ORG2022-2309-1024-17344 Изящни изкуства Фондация Син Куб 
Фондация

Подкрепа на целогодишната 

дейност на фондация "Син куб" 

и основните й пространства, 

платформи и проекти

100000 100 000,00

Фондация Син куб има за цел през следващите три години да 

продължи устойчивото развитие на вече създадените и 

успешно действащи пространства, платформи и проекти, 

между които пространство за съвременно изкуство Swimming 

Pool, интердисциплинарната изследователска платформата 

Център за социална визия, онлайн списанието на два езика 

Журнал за социална визия, както и сътрудничествата по 

множество партньорски и колаборативни проекти в страната 

и извън. 

86,00 91 926,00

Дейността на фондацията „Син куб“ се развива на полето на активни взаимодействия на визуални изкуства, изследователски проучвания и значими 

социални процеси, където те се преплитат, създавайки една сложната амалгама от реализации. Независимото пространство SWIMMING POOL е терен 

за срещи, дискусии, образователни програми и театрални продукции на различни артисти от България и чужбина, с фокус обмен на културно 

съдържание. Екипът иска да дефинира новите социални функции на изкуството като медиатор на добри практики, да осветли същността на 

интересни обществени процеси и тяхното влияние за разбирането на културата изобщо. Общността, публичните институции и частните структури в 

един диалог с изкуствата в цялата им многообразност. В работен план галерията търси устойчивост, укрепване на структурите, финансова 

диверсификация на източници (локални и международни) и нещо важно – прекратяване на практиката на недостатъчното заплащане на 

специфичния труда в тази сфера. Стремежът е чрез дискурси и иновативни политики да се създаде артистична общност, задаваща тона в 

обществените нагласи към културния сектор. Организацията поддържа онлайн страници и профили, където редовно актуализира информацията за 

събитията си и има богат опит с НФК. Фондация има за цел да продължи устойчивото развитие на вече създадените и успешно действащи свои 

пространства, платформи и медии, както и сътрудничествата по множество партньорски и колаборативни проекти в страната и извън нея. За 

дейността си екипът търси постоянно финансиране от различни източници. Осигуряване на парични средства по програма „Едногодишен грант“, ще 

помогне за структурно стабилизиране и надграждане на дейности. Не на последно място – залага се на установяване на качествена работна среда и 

видимост за партньорските проекти в локален и международен план. Проектният потенциал е убедително защитен, но в голяма степен превес имат 

проучвания на съвременни обществени процеси и тяхното осветляване, за сметка на чисто артистичната програма. Налична е заявка за повишаване 

на многообразието от предлагано творческо съдържание, но не е представена убедителна аргументация за това как точно ще бъде постигнато това. 

Бюджетът в по-голямата си част е целесъобразен, обоснован, но са налични пет разхода без доказателствени материали: т. 1.8. (2114 лв.); т. 2.2.5. 

(900 лв.); т. 2.1.12. (1000 лв.); т. 2.1.16. (2400 лв.), т. 2.2.4. (1660 лв.). Необходимо е редуциране на незащитените разходи.

Проектът се одобрява за частично финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-1909-1914-16858 Документално кино vip media film ЕООД

СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

НА ВИП МЕДИА ФИЛМ: 

творческо и технологично 

обновление на фонда; 

детайлни проекти за 

документално кино, 

образователна инициатива, 

реклама на дейността

100000 100 000,00

Устойчиво развитие и надграждане на дейността на Вип 

Медиа Филм чрез диверсификация на дейности - адаптиране 

на филми от поредицата Умно Село към стрийминга на 

Сторител; софтуерна реставрация на фондова продукция; 

развитие на детайлни проекти за документално кино; 

създаване на сайт с активна блогосфера; подобряване на 

материалната база и комуникационната стратегия и 

специална образователна инициатива 

85,50 96 400,00

Проектът е детайлно и ясно разработен. Базиран е върху стойностно и вече познато филмово съдържание и е насочен както към опазването му, така 

и към адаптирането му, вкл. и към групи с ограничени възможности. Партньорството с ефирна телевизия разширява потенциала за достигане до 

нови аудитории и добавя стойност и видимост както на културния продукт, така и богатството на идеи представени в него. Развитието на 

организационни капацитет е ясно разписано. За изпълнение на целите са обособени добре структурирани дейности. Финансовата обосновка също е 

ясна и базирана на моментната ситуация на ценовия пазар. Наблюдават се обаче няколко проблема в бюджета: налична е разлика в стойността на 

разхода по т. 2.1.3.2. с 400 лв. (по оферта за 22100 лв., но в матрицата е вписана като 22500 лв.); не са предоставени доказателства за разходите по т. 

1.8.3. (1000 лв.); т. 1.8.4. (1000 лв.) и т. 2.1.4. (пътни). Необходимо е редуциране на разходите, за които няма доказателства или има разминавания в 

посочените суми.

Проектът се одобрява за частично финансиране. 

ORG2022-1909-1954-16980 Интердисциплинарен 
проект

АМАТЕРАС 

ФОНДАЦИЯ Фондация
НА ФОКУС. БЛИЗО И ДАЛЕЧ 137700 100 000,00

Проектът НА ФОКУС. БЛИЗО И ДАЛЕЧ обединява 

цялостната стратегия за развитие и надграждане на 

дейноста и културната политика на фондация Аматерас с 

дългосрочна програма в страната и чужбина. Стремежът към 

далечните дестинации е тенденция,  включваща Европа, 

Азия и Латинска Америка с мащабни прояви. 

Междукултурния диалог, развитие на екипа и международна 

мрежа от партньорства е част от мисията и. Програмата 

обхваща някои от ключовите проекти и тяхното развитие за 

периода 2023-2025 с акцент  2023. 

85,50 71 450,00

Фондация „Аматерас“ има дългогодишна история, през което време утвърждава дейността си. Фондацията работи в добра колаборация с известни 

културни институции и разширява сферата си на влияние върху артистичната сцена у нас и в чужбина. Фокусът е работата с хартия и реализации на 

елементална скулптура. Проектът „На фокус. Близо и далеч“ е логично продължение на досегашните усилия на екипа. Надграждат се нови културни 

стратегии и се подпомага бъдещето представяне и разпространение на специфични техники и реализации. Екипът вече е изградил широка мрежа от 

локални и международни контакти, но ще продължи да я развива. Организацията има за цел да популяризира иновативен художествен продукт сред 

все по-широка аудитория. За целта се предвижда поредица от тематични семинари, конференции, дискусии и образователни курсове. Настоящият 

проект е добре структуриран, но в идейно отношение се забелязва повторяемост. В бюджетната матрица се наблюдават известни неясноти относно 

предвидените средствата за поддръжка на сайт – т. 1.4. (3900 лв.). Налични са и незащитени разходи като: т. 2.2.1. (2700 лв.); т. 2.1.8. (4750 лв.); т. 2.1.3. 

(10800 лв.): т. 2.1.4. (5000 лв.) и т. 2.2.1. (1400 лв.). Липсват преводи на български език на офертите от културните институции от Япония и Германия. 

Необходимо е редуциране на незащитените разходи.

Проектът се одобрява за частично финансиране.

ORG2022-2009-1740-17272 Културен мениджмънт
Галерия "Ракурси" 

ООД ООД

Ефективно  управление на 

интегрирана организационна 

стратегия за реализиране на 

културна продукция

87408 87 408,00

Прилагане и надграждане на ефективни стратегии за 

реализиране на културна продукция и развитие на арт 

пазара с цел постигане на устойчивост и независимост на 

културния оператор.

85,50 87 408,00

Проектното предложение е интересно и обещаващо със социално измерение. Има съизмеримост и съответствие с целите на програмата и 

очакваните резултати. Проектът цели прилагане и надграждане на ефективни стратегии за реализиране на културна продукция и развитие на арт 

пазара с цел постигане на устойчивост и независимост на културния оператор. Артистичната програма е под формата на няколко изложби на млади 

утвърдени творци, вкл. за незрящи автори. Предвижда се не толкова образователна, колкото обучителна програма под формата на еднодневно 

обучение за ученици от НШМ, насочено към ключовата компетенция на младите хора да се изразяват със средствата на изкуството. Има потенциал 

за развиване на критическа мисъл. Има разширяване на административния капацитет чрез осигуряване на продължителна заетост, вкл. разписва 

инициативи за кариерно развитие. Целевите групи са ясно дефинирани и количествено определени, както и са идентифицирани техните нужди и е 

видна ролята им в проекта. Има обоснованост при избора на аудитория. Проектът предлага задоволителна степен на децентрализация на 

изкуствата, вкл. до международни пазари основно онлайн. Всички дейности ще се изпълняват на територията на гр. София. Партньорствата са 

разнообразни и подкрепени с писма, от които е видна и ясна тяхната роля. Не се предвижда участие на международен партньор. По отношение на 

ресурсите, кандидатът е посочил разнородни налични ресурси и много добре е обоснована необходимостта от придобиването на новите ресурси по 

проекта, както и ролята на партньорите за разпространение. Сравнително добре е аргументирана устойчивостта на проекта. Техническият капацитет 

на материалната база е обезпечен със закупуването на озвучителна техника. Не се предвиждат ремонтни дейности. Кандидатът е посочил 

очакваните резултати и ефектът върху сектора за целия период. Планът за разпространение в проекта е разписан много подробно. В проекта са 

заложени разходи за маркетинг и реклама. Добре аргументирано е последващото разпространение. Бюджетната матрица е попълнена коректно. 

Спазени са всички изисквания в Условията на Програмата. Бюджетът обосновава очакваната ефективност и пазарната реалистичност на 

предвидените разходи. Бюджетната обосновка е с необходимото качество. В цялост разходите са добре обосновани.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.    



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1224-17292 Игрално кино МИРАМАР ФИЛМ ООД

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА 

МИРАМАР ФИЛМ - 

УВЕЛИЧАВАНЕ НА 

ПРОДУКЦИОННИЯ 

КАПАЦИТЕТ И ПРОДАЖБИ

94503,00 94 503,00

Проектът предвижда дейности в няколко основни 

направления, които да подпомогнат развитието и 

продукционния капацитет на компанията, като подсигурят 

ключови нужди на текущите проекти през 2023 г. Сред 

основните фокуси на проекта са увеличаване на 

продуцентското звено, маркетинг на компанията и на 

актуалните филми за следващата година, обогатяване на 

материалната база, развитие на нови филмови проекти и 

международни участия.

85,50 94 503,00

Кандидатстващата организация е с доказана активност през годините в сферата на своята дейност в областта на киното и ТВ сериалите. Проектното 

предложение е съобразено с целите, приоритетите и фокуса на програмата. Проектът представя широк спектър от дейност в посока дистрибуция на 

готови филми и предподготовка (развитие) и производство на нови филми и сериали. Обърнато е внимание на вътрешната структура на компанията. 

Стабилната финансова история предполага минимален риск за инвестициите и показва разумно управление. Заявката за успешно реализиране на 

проекта е напълно защитена. Устойчивостта на проектното предложение в контекста на тригодишния план за развитие на организацията е 

задоволително обоснована. Предвидените инициативи в пълна степен спомагат изграждането на благоприятна среда за кариерно развитие на 

професионалисти в съответната филмова област. Аспекти от предвидените дейности са с образователна насоченост.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.

ORG2022-2209-1957-16950 Танц Арт Линк Фондация Derida Dance Center сезон 22-23 151764,33 99 998,53

Дейностите на проекта са пряко насочени към развиване и 

надграждане на организационния и творчески капацитет на 

Фондация Арт Линк, привличане на нови публики и 

налагането на Сцена Дерида като пространство за танцови и 

театрални продукции, резидентска програма, обучения, 

тренинги, тестване на нови технологии, лабораторни и 

експериментални проекти, конференции и др. което да 

служи, както на Компания Дерида, така и на останалите 

артисти на свободна практика.

85,50 99 999,00

Кандидатстващата организация е сред най-активните в своята област и с годините разгръща все повече своя потенциал в сферата на съвременния 

танц. Проектът на Фондация „Арт линк“ има потенциал да отговори най-пълно на целите на програмата като обхваща всички сфери за 

популяризиране на съвременното изкуство, като организира и продуцира спектакли и развива различни обучителни програми за съвременен танц. 

Проектното предложение предвижда устойчиво развитие на организацията и разгръща разнообразна дейност по посока разпространение на 

културно съдържание. Организацията е създала сериозна партньорска мрежа. В проектното предложение важна част заемат образователният 

модул, както и инициативите, изграждащи среда за кариерно развитие. Предвидените в бюджета разходи са реалистични и обосновани.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.

ORG2022-2309-0659-17447 Изящни изкуства
Яйцата Дизайн Студио 

ЕООД ЕООД
ДЕПО САЙТ-СПЕСИФИК 54150 48 650,00

ДЕПО САЙТ-СПЕСИФИК е съвместен проект с Фондация 

„Ситиуайз“ с куратор Николай Петров Glow. Предвиждат се 

шест кураторски самостоятелни изложби през програмния 

период 2023 г. в пространството на галерия Depoo. Подбора 

ще бъде направен между най-изявените активно работещи 

български автори в сферата на сайт-спесифик стенописи, 

интервенции и инсталации.

85,50 36 260,00

Галерия DЕРОО се стреми да изгражда и развива качествена културна политика. Колаборациите със сходни институции изправя колектива пред 

предизвикателствата на съвместната работа. Стремежът е към приемственост и сътрудничество с художници с ясни артистични позиции по 

съвременни теми и приемащи предизвикателството за сайт-спесифик намеси в „белия куб“ на пространството. Проектното предложение се 

основава на кураторски проекти, чрез които ще се подберат активно работещи български автори в сферата на сайт-спесифик стенописи, 

интервенции, инсталации и интердисциплинарни проекти. Това ще са артисти, които в синтез с архитектурата променят облика на екстериорите или 

интериорите, като по този начин разширяват представата, че стенописи и арт намеси в публична среда не се правят само от графити/стрийт артисти. 

Целта на проекта е събирането на база от информация, подходяща както за представянето на автори и творби, така и за привличане на разнолика 

публика, като част от нея биха били потенциални клиенти, които биха си поръчали реализиране на творби в частна или градска (публична) среда. 

Изложението е лаконично написано, но в общи линии покрива изискванията на програмата. В идейно отношение е адекватен на съвремието и 

художественият потенциал на проекта е добър. Предложението предвижда както устойчиво развитие на досегашната дейност на организацията, 

така и разширяване на творческия потенциал, включително по посока на разпространение на културното съдържание. В бюджетната част има 

заявени незащитени разходи, а именно: т. 1.4. (4200 лв.); т. 2.1.2. (5790 лв.) и т. 2.1.3. (2400 лв.). Необходима е редукция на незащитените разходи.

Проектът се одобрява за частично финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2109-2010-16846 Театър

Фондация "Златно 

ключе" към Малък 

куклен театър СЛОН 
Фондация

Утвърждаване и надграждане 

на Българския воден куклен 

театър и устойчиво развитие на 

Театър Слон в периода 

2023/2025 година

99702 99 702,00

През 2023 г. ще се запазят най-добрите работещи стратегии 

на театъра, като бъде поставен акцент върху надграждането 

на постиженията в Българския вариант на воден куклен 

театър и неговото трайно утвърждаване в културния афиш.

Успоредно ще продължи и успешното, вече 34 годишно 

развитие на репертоарната ни, научноизследователската и 

образователна политика с всички съпътстващи ги 

допълнителни програми.

До 2025 г. предвиждаме да сме вече и първата Европейска 

страна със закрита водна сцена.

85,00 91 982,00

Организацията развива активна и устойчива дейност в сферата на кукления театър. Дългогодишният ѝ опит и представените материали, селекции и 

награди демонстрират високо художествено ниво и работа в посока развитие на иновативни и непознати форми на изкуство. Настоящото проектно 

предложение е фокусирано върху непопулярен жанр у нас – воден куклен театър – и предвижда създаване и разпространение (включително в малки 

населени места) на новосъздадено културно съдържание. Предвидени са също образователна програма и критическа дейност. Предвижда се 

трайно ангажиране на административен екип, осигуряване на пространства за развитие на дейността и закупуване на оборудване. Бюджетът е 

детайлно написан и обоснован с малки изключения. Предлага се редуциране на разхода за телефон, защото е на физическо лице, както и 

редуциране на разходите за печат.

Проектът се одобрява за частично финансиране.

ORG2022-2209-1406-17407 Аудиовизуални 
изкуства

Артин Вижън Филмс  
ЕООД Кинодестинация Север Изток 108407 99 887,00

Проектът Кинодестинация Север Изток предвижда обучение 

на курсисти в различни специфични професии за нуждите на 

киноиндустрията. Създаденият капацитет ще допринесе 

Варна и регионът да се обособят не само като домакин на  

фестивали, а и като локация за филмопроизводство. 

Инициативата “Нощно кино” ще популяризира нови заглавия 

и образци и  на филмовото изкуство в областите Варна и 

Добрич. Ще се създаде специализиран сайт за култура и 

изкуство с информация и коментари за събития и премиери.

85,00 81 107,00

Проектното предложение продължава и надгражда основната мисия на организацията – предоставяне на целогодишен широк достъп до изкуство и 

култура в населени места извън столицата и периферни райони, маркирайки няколко различни дейности в работата на кандидатстващата 

организация. Амбицията за промотирането на североизточния регион като филмова дестинация не е нова, но все още има необходимост от 

разработване и налагане. Също така са предвидени инициативи, създаващи благоприятна среда за развитие на професионалисти в сферата на 

киното. Важен акцент са заплануваните множество образователни събития (майсторски класове, лекции) насочени както към теорията, така и към 

практиката, което е положително за младите хора. Видно е че се работи с цел естетическото и приобщаващо възпитание и образование на младежка 

аудитория с цел развитие на бъдещи публики – нещо от особена важност за филмовата индустрия. Офертата за разхода по т. 1.9. е нечетима. Не са 

предоставени доказателствата за разходите по т. 1.3. и т. 1.5. Разходът по т. 2.1.11. е структурен, а не продукционен. Същото се отнася и за разходите 

от т. 2.1.13. до т. 2.1.25.  Налага се редуциране на незащитените разходи.

Проектът се одобрява за частично финансиране.

ORG2022-2209-2322-16969 Интердисциплинарен 
проект

Малка Театрална 

Компания ООД
Малка Театрална Компания - 

растеж и нови пазари
100000 100 000,00

Проектът МАЛКА ТЕАТРАЛНА КОМПАНИЯ - РАСТЕЖ И 

НОВИ ПАЗАРИ ще подпомогне повишаването на 

организационния капацитет  на компанията, въвеждането на 

планираните иновации, дигитална трансформация и 

непрекъснатото подобряване на предлаганото творческо 

съдържание, като същевременно с това ще осигури 

дългосрочно ангажиране, задържане и развитие на 

административния екип с акцент върху повишаване на 

ефективността на работата.  

85,00 100 000,00

Организацията развива активна дейност в сферата на кукленото изкуство. Приложени са доказателствени материали за развитието на 

организацията през годините и за осъществените дейности. Настоящото проектно предложение е насочено както към административна стабилност, 

така и към създаване на иновативни културни продукти и сериозна дейност, свързана с децентрализация и осигуряване на достъп до култура в 

малки населени места. Дейността на организацията е значима за повишаването на многообразието и предлагането на качествено художествено 

съдържание в по-широк кръг от аудитории. Бюджетът е коректен и обоснован.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1237-17454 Интердисциплинарен 
проект

"ЖАР театър-изкуство-

култура" Фондация
ЖАР ТЕАТЪР: В РИТЪМ 85908 80 100,00

ЖАР ТЕАТЪР: В РИТЪМ
фокус: стабилност, иновативност и високо качество

Проектът ще допълни репертоара на формацията с нова и 

атрактивна продукция, която да позволи разгръщане на 

маркетинга и разпространението. Представяне на непознати 

за България и новаторски за света стилистика и жанрове – 

Огнени барабани и Гигантски светещи кукли.

Стратегия за финансова стабилност в три годишен период. 

Обновяване и оптимизиране на материално-техническата 

база. Развитие на арт пространството АРЕНА ЖАР.

85,00 69 239,00

Кандидатстващата организация се е доказала в годините със своите творчески изяви. Проектното предложение изцяло е съобразено с целите, 

приоритетите и фокуса на гранта. В проекта се демонстрира сериозен творчески потенциал и стремеж към повишаване на многообразието в 

предлаганото художествено съдържание. Заложеното разпространение на художествения продукт спомага за децентрализацията на културния 

живот в страната и работи в посока разширяване на аудиторията. В образователния модул важна част са инициативите за повишаване на уменията 

на изпълнителите. Организацията е разпознаваема не само в страната. Налични са сериозни партньори. Няма приложен документ за 

партньорството ѝ с Музикален център „Art Libitum“. Предвидените в бюджета разходи са реалистични и обосновани с изключение на разходите по т. 

2.2.2., т. 2.2.3., т. 2.2.4. и т. 2.2.5., които в обосновката са отбелязани на база предишен опит. Налага се редуциране на незащитените с необходимите 

документи разходи.

Проектът се одобрява за частично финансиране.

ORG2022-2309-1526-17506 Театър Театър "Ателие 313" 
Сдружение Ателие 2025 46550 46 550,00

Ателие 2025 е проект с изключителна важност за развитието 

на една от най-старите и утвърдени независими куклено-

театрални формации - Театър Ателие 313 и надграждане на 

постиженията й от последните сезони - номинации и награди 

ИКАР, награди за мъжка и женска роля от фестивала Пиеро 

и др . Проектът ще позволи реализиране на уникалнни 

интердисциплинарни инициативи, ателиета, мащабна пиар 

кампания.

85,00 45 740,00

Кандидатстващата организация има важна роля за поддържането на професионалния куклен театър в България, неговото разпространение извън 

обичайните държавни театри, разширяването на жанровото многообразие, аудиториите и създаването на рецептивна култура към този тип 

театрална изразителност. Кандидатът демонстрира дългогодишна устойчивост и чрез различни свои артистични инициативи е завоювал своето 

място в културния живот на страната. Предложената артистична програма има висок творчески потенциал, както и съпътстващите я дейности, 

комуникационните стратегии и амбицията за развитие на аудиториите. Проектът разширява както творческия потенциал на кандидата, така и 

административния му капацитет. Бюджетът е ясен и обоснован. Изключение прави разходът от 810 лв. за реклама, който не е структурен, а 

продукционен. Необходимо е редуциране на грешно позиционирания разход.

Проектът се одобрява за частично финансиране.

ORG2022-2109-2115-17377 Танц ПЪРФОРМАНС РУУМ 

ЕООД ЕООД
Performance room 2023 88231,00 88 231,00

В рамките на 2023 г. културна организация Пърформанс руум 

ЕООД планира инициативи, свързани със запазването, 

надграждането и укрепването на своите формати - фестивал 

“Движещо се тяло”, творческа лаборатория “Хабитат”, 

рубрика “Превод в ефир” и програма за разпространение 

“Let’s move”. Новият елемент на нейната дейност е 

организирането на три творчески процеса с международни 

артисти за работа в открити градски пространства.

84,50 60 631,00

Организацията развива активна дейност в сферата на танцовото изкуство в гр. Варна. Настоящото проектно предложение има за цел да осъществи 

осмото издание на фестивал движещо се тяло; няколко образователни инициативи и творчески дейности. Проектът е добре разработен с ясна 

стратегия и цели. Има висок художествен потенциал и ще допринесе за децентрализирането на танцовото изкуство в страната. Прави впечатление 

завишен хонорар на ръководител на проект, както и хонорар за мениджър на проект, като не става ясно каква е разликата между двете роли. 

Предлага се тяхното редуциране.

Проектът се одобрява за частично финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1103-17405 Музика Текнохед ЕООД ЕООД
Електронна музика и култура за 

всеки - Coda Radio и DJ академия 

от Метрополис
107886,00 96 826,00

Електронна музика и култура за всеки е проект, който цели 

развитието и надграждането на интернет радиото Coda Radio 

от Метрополис. Другият форкус на проекта е образователен 

и е свързан с DJ академия от Метрополис.

84,50 96 826

Организацията е собственик на запазената марка „Метрополис“. Главната дейност е свързана с организирането на събития – концерти и фестивали 

с електронна музика. Притежава собствено онлайн радио за електронна музика. Цели популяризирането и представянето на електронна музика от 

България и чужбина. В сферата си на дейност организира пет големи събития годишно. Притежава собствено пространство – офис и звукозаписно 

студио. Организацията успешно доказва активност през изисквания период 2020 – 2022 г., притежава дългогодишен опит и демонстрира устойчивост. 

Проектното предложение предлага концепция, насочена към задържане и привличане на публика. Целта е целогодишна дейност, осигурявайки 

устойчивост и стабилност. Част от дейностите са за оптимизиране на съдържанието на онлайн радиото, развитието на Метрополис DJ Академия, 

надграждане на партньорските отношения с международните организации InSound Academy и Ade Fenton Production. Артистичната програма включва 

стратегия за успешно развитие на радиото, която е детайлно разработена и показва развиване на критическа мисъл и целогодишен достъп до 

култура. Образователната програма обхваща майсторски класове на доказани партньори, като също така се обръща внимание на теория, история и 

техническа подготовка. Предлага се истинско обучение от утвърдени имена с дългогодишен опит. Разходната структура е обоснована. Предвижда се 

70% самофинансиране до края на 2024 година и пълна финансова независимост до края на 2025 година. Бюджетният план и обосновка обхващат в 

по-голямата си част дейността на онлайн медията.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.

ORG2022-2309-1621-17497 Театър Ендевър Груп Еоод 
ЕООД АРТ ПОТОК 2023 113792 65 000,00

АРТ ПОТОК 2023 е едно от най-значимите събития, свързано 

с децентрализацията на театрални спектакли и съпътстващи 

творчески прояви за югоизточния район в страната. 

Проектът се фокусира върху надграждане на съдържанието 

за предстоящото издание на фестивала, привличане на нови 

публики от малки населени места и осигуряването на 

достъпа им до театрални представления, пърформанси и 

събития с висока художествена стойност.

84,50 65 000,00

Кандидатстващата организация има редица успешно проведени събития и инициативи, които до този момент е извършвала самостоятелно с 

подкрепата на местни институции. В контекста на разширяването на аудиториите и културната децентрализация проектът демонстрира значителен 

потенциал. Налична е заявка за повишаване на многообразието от предлагано творческо съдържание в тригодишния план. Проектът има ясна 

целева група и комуникационна стратегия. С оглед на заявената децентрализация и търсенето на разпространение на културно съдържание извън 

големите населени места проектът е ценен. Прави впечатление селекцията на спектакли, която е насочена към високо художествени камерни 

сценични произведения. Предвидена е и литературна програма със значими съвременни автори, както и паралелна програма в областта на 

визуалните изкуства.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.

ORG2022-2109-1651-17346 Игрално кино
Фондация "Имам 

идея" Фондация
КИНОМАНИЯ 2023 248951 100 000,00

КИНОМАНИЯ е най-старото и популярно филмово събитие в 

България, стартирало през 1987 г. като Световна 

кинопанорама, а от 1993 г. е преименувана в КИНОМАНИЯ, 

запазена марка на НДК. В своята 35-годишна история, 

фестивалът остана верен на слогана ФИЛМОВИТЕ 

СЪБИТИЯ НА ГОДИНАТА. КИНОМАНИЯ е събитие с 

традиции, което се радва на своя лоялна аудитория. 

Ръководството на НДК взе решение да промени модела на 

управление и да развива марката КИНОМАНИЯ от 2023 г. в 

партньорство с Фондация ИМАМ ИДЕЯ.

84,00 69 631,00

Проектът развива класическа фестивална програма и е базиран върху опит натрупан с годините. Артистичната програма не се поставя под 

съмнение. Кандидатстващата организация представя проект с дългогодишна традиция с много ясно обосновава дейностите по проекта. Посочените 

инициативи ще доведат до завършен краен резултат, с перспектива за дългогодишно развитие. Трансформацията на организационната структура е 

залегнала в част от дейностите.  Проблематичният аспект на проекта е в бюджета – заложен е разход за наем на НДК, който е държавна културна 

институция към Министерството на културата. В допълнение – НДК е вписан като партньор по проекта (приложено е и писмо за партньорство). 

Необходимо е редуциране на разходите за наем. Предлага се и редуциране на половина на разходите за рекламни материали, които са завишени.

Проектът се одобрява за частично финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1406-17429 Музика Фондация Ей ту Зет 
Фондация

НАДГРАЖДАНЕ НА 

ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ 

ЗА МЕЖДУНАРОДНО 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА 

БЪЛГАРСКАТА МУЗИКАЛНА 
СЦЕНА

164002,70 99 756,41

Проектът има за цел да подпомогне реализирането на 

дългосрочните цели за позициониране и утвърждаване в 

международен план на млади български музиканти в 

сферата на джаз и уърлд музиката с въвеждане на нови за 

страната ни похвати в популяризирането и 

разпространението на музикални продукти, разширяване на 

възможностите за техния експорт, устойчиво и 

равнопоставено присъствие в европейския концертен афиш 

и разработването на инструменти и практики за създаването 

на български експорт офис в сферата.

84,00 80 716,41

Кандидатстващата организация и предложеният проект напълно отговарят на условията, целите и фокуса на програмата. Проектното предложение 

предлага добре обмислена и богато аргументирана концепция за целогодишна дейност, включваща многообразни прояви. Творческият потенциал 

на проекта е изключително висок и напълно защитен. Осъществяването на проекта би спомогнало за повишаване на многообразието от предлагано 

творческо съдържание, би допринесло за развитието на българското музикално изкуство (в областта на джаз музиката) и би спомогнало значително 

за утвърждаването му на равностойно конкурентно ниво в световен контекст. В проекта се предвиждат конкретни инициативи (творчески и 

мениджърски) за изграждане на благоприятна среда за развитие на музикални професионалисти. Предвиждат се също образователни и 

дискусионни дейности.  Устойчивостта на организацията и проектното предложение са безспорни в дългосрочен план. Проектът категорично би 

спомогнал за разширяването на творчески и административния потенциал на организацията. Заявените мрежи от национални и международни 

партньорства са защитени с необходимите документи. Демонстрирани са сериозни комуникационни умения в международен план. Заложеният 

бюджет е целесъобразен, обоснован и защитен с необходимата документация. Проблематични разходи са само предвидените за наемите на Зала 1 

и особено за Зала 5 на Топлоцентралата, които са в пъти завишени спрямо средните стойности за София. Предлага се редукция на тези разходи (по 

т. 2.1.5. и 2.1.6.) в общ размер от 19040 лв. За тях е представено писмо за партньорство, което на практика не е писмо за партньорство, а оферта с 

ценоразпис на час. Ценоразписът с категоричност е доста завишен спрямо реалистичните пазарни цени.

Проектът се одобрява за частично финансиране.

ORG2022-2209-2034-16459 Музика АЛЕГРА ФОНДАЦИЯ Фестивал и академия Алегра 
2023

187660,00 86 870,00

Фестивал и Академия Алегра е модерен международен 

форум с осемгодишна история, който успешно привлича 

световноизвестни музикални педагози и концертиращи 

музиканти. 

През месец юли 2023 г. предстои да бъде проведено 

деветото издание на фестивала. Започнала своето 

съществуване като международна лятна академия, Allegra 

израства като иновативен проект в областта на музикалното 

образование и фестивал с динамично и устойчиво развитие 

и принос в международния културен обмен.

84,00 86 870,00

Кандидатстващата организация е с доказана активност и с разгръщащ се потенциал през годините. Проектното предложение съответства на 

условията, целите и фокуса на програмата. Проектната документация е добре разработена, логично обоснована и аргументирано защитена. 

Високият художествен потенциал на проекта е безспорен. Предвидените творчески и образователни дейности гарантират развитие на българското 

музикално изкуство и конкурентното му позициониране в международен контекст като съответстващо по ниво на европейското висококачествено 

културно съдържание. С категоричност осъществяването на проекта би изиграло роля за повишаването на многообразието от предлагано творческо 

съдържание. В проекта ясно са разписани инициативи, изграждащи благоприятна среда за кариерно развитие на музикални професионалисти. 

Ключов е и разгърнатият образователен модул, изразяващ се в многобройни майсторски класове, водени от международно изтъкнати специалисти в 

съответните музикални области. Предвижда се стабилна партньорска мрежа. Предложеният план за тригодишно развитие и надграждане на 

дейността е добре обмислен. Гаранция за осъществяването му дава безспорният административен и творчески капацитет на екипа, който би се 

разгърнал допълнително с осъществяването на проекта. Бюджетът е целесъобразен, добре обоснован, коректно попълнен и защитен с 

необходимите финансови документи.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-0204-17391 Аудиовизуални 
изкуства Мистер медия ЕООД Поезия и памет на 90-е години 69357,96 63 467,97

Проектът „Поезия и памет на 90-е години“ предвижда 

заснемането на кратки поетични филми по произведения на 

поети, публикували в края на XX век, както и създаване на 

уебсайт, посветен на тези автори. Сайтът ще съдържа 

кратките поетични
филми, интервюта със съвременници на периода, 

биографични и библиографски данни.

83,50 63 468,00

Проектното предложение се отличава с високи съдържателни и формални качества. Предлаганото заснемане на 40 филма по стихове на знакови 

български поети от деветдесетте има много сериозен потенциал за култивирането на вкуса на българската публика и стимулирането на творческия 

импулс у младите читатели. За това спомага и използването на модерна медия като интернет, гарантираща широкия свободен достъп до крайните 

продукти, неограничен във времето и пространството.  Привличането на литературен консултант и предложените сериозни партньорства гарантират 

както качеството на крайния продукт, така и неговото активно популяризиране. Замислените изяви на сериозни културни форуми също придават 

устойчивост, солидност и убедителност на проекта в неговото по-нататъшно развитие. Заложеният бюджет е добре структуриран и балансиран. 

Разходите по отделните пера са аргументирани убедително.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.

ORG2022-2309-1330-16483 Театър СПАМ студиос 
Сдружение СПАМ СТУДИОС 2023 99956,22 99 956,22

Концепцията за Едногодишната програма 2022 включва 

създаване на собствена и разнообразна продукция съгласно 

мисията на сдружението – развиване и популяризиране на 

съвременното изкуство. Този план произхожда от 

стратегията за развитие и стартиране на КУЛТУРЕН 

ЦЕНТЪР СПАМ СТУДИОС през 2025-та, чрез привличане на 

инвеститори и бизнес партньори.

83,50 99 956,00

Организацията развива активна дейност в сферата на театралното изкуство с фокус работа с млади артисти и съвременна драматургия. 

Настоящото проектно предложение има за цел установяване на устойчив административен капацитет на организацията и разширяване на 

артистичната програма чрез създаване на нови културни продукти с кросдисциплинарна насоченост и в сферата на театъра, музиката и 

фотографията. Разработена е детайлна стратегия за разпространение и популяризиране на продукцията на сдружението; предвидени са конкретни 

инициативи, изграждащи среда за кариерно развитие на млади професионалисти; както и образователни дейности с утвърдени експерти от 

България и чужбина. Представени са писма за партньорства в страната и Северна Македония. Бюджетът е реалистичен и дава възможност за 

осъществяване на предвидените дейности.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1301-17390 Културно наследство

Център за 

реставрация на 

художествени 

ценности ООД

Месамбрия - дигитално 

представяне на недвижимото 

културно наследство на 

Старинен град Несебър

99967 99 967,00

Предвижда се изграждане на дигитална платформа, с 

описание на недвижимото културно наследство на Старинен 

Несебър, с изследователска, научна, визуална и 

интерактивна информация за обектите, носещи световна 

ценност на историческия град. Набляга се на междусекторни, 

междуинституционални и интердисциплинарни 

сътрудничества за привличане на нови публики, което е 

вторият важен фокус на проекта - проучване на младежките 

публики, дигитални инструменти за въздействие върху тях и 

образователни програми.

83,00 69 318,00

Центърът за реставрация на художествени ценности вече две десетилетия работи в полето на консервацията и реставрацията на движими и 

недвижими културни ценности в България. Организацията е разпознаваема и търсена от потребителите - музеи, общини и собственици на частни 

колекции. Проектът „Месамбрия – дигитално представяне на недвижимото културно наследство на Старинен град Несебър“ има за цел да създаде 

дигитална платформа, представяща със съвременни технологии архитектурното и художествено богатство на Старинен Несебър – обект на 

световното наследство, включен в престижната листа на ЮНЕСКО. Според изявлението на екипа, платформата ще съдържа не само визуални 

материали и метаданни за отделни културни ценности, но и текстове, както и други академични изследвания, съдържащи академична интерпретация 

на резервата. Проектът е конципиран като първа стъпка от творческа програма „Съкровища на културното наследство“, включваща създаване на 

дигитални платформи, представящи културното наследство на резерватите в България. Проектът има висок художествен потенциал, както и 

потенциал да развива българската култура и изкуство. Включва нови форми, свързани с културата и изкуството за България, но тези форми вече са 

налични в европейското културно пространство. Налични са възможности за създаване на качествено творческо съдържание и на достъп до култура 

в малки и периферни населени места – чрез планираната платформа. Организацията има устойчива мрежа от партньорства – в страната и в 

чужбина. Проектът ще подпомогне кариерното развитие на екипа – реставратори и консерватори, които са високоподготвени експерти в своите 

области. Междусекторните стратегии са разположени в контактната зона между изкуството, дигиталните технологии и академичното знание за 

археологическото наследство. Тригодишният хоризонт на организацията е мотивиран и подробно представен. Работната програма е прецизна и 

реалистична. Разходите са обосновани със съответни документи, но част от тях не са много реалистични. Също така не се предвижда заетост по 

трудово правоотношение, което влиза в лек дисонанс с целите и задачите на настоящата програма. Няма самоучастие. Предложения за редуциране: 

по т. 1.2. да отпадне цялата сума от 2400 лв., която е излишна при наличието на платен ръководител на проекта; по т. 1.8. да отпаднат 8000 лв.; т. 2.1.1. 

да отпаднат сумите по позиция 45 от 2100 лв., тъй като дейността съвпада до голяма степен с дейността по т.1.8.; да отпадне сумата по позиция 47 от 

4500 лв.  (дейността е проблематична преди изграждането на платформата); сумата по позиция 48 да се намали с 3000 лв.; сумата по позиция 50 да 

се намали с 1160 лв.; сумата по позиция 51 да се намали с 1160 лв.; сумата по  т. 1.2.6. да се намали с 2050 лв.; сумата по 2.2.1. да отпадне – 2100 лв., 

като се осигури услугата на графичния дизайнер в рамките на 2.1.6., която като цяло е висока. Обща редукция на бюджета: 24370 лв.

Проектът се одобрява за частично финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 
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ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1405-17431 Изящни изкуства Литъл Бърд  ЕООД

Годишна творческа програма 

на Галерия Little Bird Place и арт 

резиденция Little Bird Artist 
Residency 2023

93045,89 93 045,89

Проектът осигурява създаване на оптимални творчески 

условия и средства за работа на визуалните артисти в арт 

резиденцията в Лещен и представяне на артистите чрез 

изложби в галерия Little Bird Place. Очакваме в галерията и 

резиденцията по проекта през 2023 да се реализират 8 

изложби и 4 резидентски програми. С реализацията на тези 

дейности ще бъдат продуцирани общо между 120 и 150 

произведения на съвременното и модерно визуално 

изкуство и 2 каталога в хартиен и електронен формат.

83,00 78 496,00

Кандидатът се отличава със своя предмет на развойна дейност – модерно визуално изкуство с фокус върху екологията, биологичното равновесие, 

красотата на природата, нейните ресурси и тяхната употреба. Тази естетическа платформа печели одобрението на ценители от различни социални 

прослойки. Екипът работи предимно с млади автори. Нейни автори за печелили награди в конкурси за визуални изкуства. Галерията разполага със 

собствено пространство в София и място за резидентска програма в провинцията. Плановете на екипа са: Подпомагане на авторските изяви 

(материали и хонорари) и създаване на добри работни условия на участниците, по време на техните резиденции; Отпечатване на книжни тела с 

качествен дизайн и типография; Разпространение на културен продукт чрез изложби и онлайн такива; Представяне на българско визуално изкуство 

през големи онлайн платформи; Осъществяване на кураторски партньорства и развиване на критическа мисъл. Предвижда се назначаване на 

консултант/сътрудник, експерт изкуствовед на граждански договор. При финансиране, организацията ще разшири своите контакти на българската и 

международната артистична сцена – визира се устойчивост. Както вече бе споменато, ще се увеличи административният апарат, като целта е 

неговата трайна заетост и развиване на добри културни практики. В крайна сметка галерията ще допринесе за обогатяване на културния климат в 

столицата. Заложените планове на организацията са добре обосновани, в стегнат вид. Налице са допълнителни документи – трудови договори, 

писма за партньорства, кураторски услуги и писма в подкрепа от автори. Проектът е написан с разбиране за културния мениджмънт. Разходите по т. 

1.7. и т. 1.8. са неприемливи и следва да бъдат редуцирани.

Проектът се одобрява за частично финансиране.

ORG2022-2209-1738-17336 Театър "Ами да-6" ООД ООД "Проект: Развитие" 99160 99 160,00

„Проект: Развитие“ е три годишен план-проект за 

разширяване и повишаване на организационния
капацитет на „Ами да - 6“ООД. Предвиждат се 

административни и структурни промени, които да
създадат адекватна среда за реализиране на 

художествените цели и задачи, насочени към
младежка аудитория: формиране на критическа мисъл, 

диалогичност и изграждане на
алтернативен начин за образование и популяризиране на 

класически литературни произведения
със средствата на театъра.

82,50 42 363,34

Проектното предложение е насочено към култивирането на интереса към класически и съвременни творби, включени в учебната програма по 

литература в различните класове, посредством тяхната актуална сценична адаптация. Идеята заслужава адмирации, с оглед на спадащата 

функционална грамотност и трудностите при преподаването на литература в училище. Портфолиото на кандидатстващата организация с 

десетгодишна история съдържа подкрепени по различни проекти постановки по Вазов и Чудомир, както и участие в Словения. Предвидените по 

проекта дейности включват драматизации по Омировата „Одисея“ и „Старопланински легенди“ на Йовков. Мотивите на проекта са защитени 

убедително и неговият творчески потенциал е съществен. Водеща безспорно е ролята на образователния аспект с всичките възможности на 

преноса на литературния текст от страницата към сцената. Наред с това ангажирането на млади изпълнители, включително студенти, в проекта ще 

насърчи собственото им професионално израстване.

Предложението поставя сериозен акцент върху публиките и тяхното въвличане в едно интерактивно преживяване, като не пропуска и важността на 

децентрализацията на потреблението на културния продукт. Проектът разчита на вече изградени партньорства, както и на бъдещата подкрепа на 

МОН и образователните институции, потвърдена в съответните документи. Субсидирането му по настоящия грант би осигурило нарастването и 

устойчивото развитие на кандидатстващата организация. Единствената проблематична бележка е свързана с бюджета и се отнася до разхода по т. 

2.1.1, където сумата за заплати в размер на 56796 лв. е описана като продукционен вместо като структурен разход, което прави разхода недопустим.

Проектът се одобрява за частично финансиране.

ORG2022-2109-1808-17340
Интердисциплинарен 

проект
сдружение "Прегърни 

ме" Сдружение
Четвъртък в Галерията - Втори 

сезон 98778.96 98 778,96

Проектът има за цел да продължи и развие културната 

програма на галерия Прегърни ме – театър, музика, 

литература, кино и т.н. Да утвърди галерията като едно от 

новите културни пространства на София, което предоставя 

възможност за изява както на утвърдени, така и на млади 

творци в различни области на изкуството. За да постигне на 

тази цел екипът е привлякъл изявени творци, водещи 

отделните направления: Любомир Младенов, Марий Росен, 

Белослава Димитрова, Атанас Кръстев и Веселин Веселинов 

– Еко. 

82,50 98 778,96

Кандидатстващата организация с години развива богата и широкоспектърна творческа програма, с което се нарежда сред най-активните културни 

организации в столицата. Проектното предложение е изцяло съобразено с целите, приоритетите и фокуса на гранта. Изготвена е богата 

целогодишна програма от творчески и образователни събития, представен е аргументиран план за развитие и устойчивост, налична е ясна 

стратегия за популяризиране на дейностите. Проектът има висок художествен потенциал и неговото осъществяване би благоприятствало за 

развитието на българското изкуство в различни творчески области (музика, литература, кино и др.) и би спомогнало за повишаването на 

многообразието от предлагано качествено творческо съдържание. В проекта ясно са посочени инициативи, които предоставян благоприятна среда 

за кариерно развитие на професионалисти от различните творчески области, с акцент върху младите специалисти. Потенциалът за устойчивост на 

проекта е добре защитен и представената тригодишна стратегия е убедителна и напълно постижима за кандидата. Особено важен фокус са 

предвидените образователни и приобщаващи дейности. Силно респектираща и една от ключовите сфери на дейност на организацията в тази посока 

– художественото възпитание и творческата работа с деца в неравностойно положение. Проектната документация доказва наличието на 

партньорства и сериозен потенциал за устойчиво развитие на кандидата. Предвижда се разширяване на административния капацитет с 

подсигуряване на продължителна заетост на членове от екипа. Бюджетът е разработен съобразно условията, планираните разходи са 

целесъобразни, разумни (в някои отношения дори скромни), обосновани и защитени с необходимите документи.

Проектът се одобрява за пълно финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-1709-0855-16947 Интердисциплинарен 
проект

Школа по изкуствата 

за деца и младежи в 

неравностойно 

положение "Дедал" 
Сдружение

"Фарът на Дедал свети!" 95010.66 95 010,66

Устойчива среда за млади творци. В създадената база в гр. 

Варна те изучават изкуство, създават свои творби и 

получават професионална помощ и съвети по въпросите, 

които ги интересуват. Резултат от обучението им през всяка 

учебна година са изложби, събития на открито, джем 

сешъни, пленери, кинематографски продукции, два 

международни фестивала. Най-важното след 14-те години 

работа е създадената общност от будни хора с общи идеи, 

които винаги могат да намерят съмишленици под покрива на 

Дедал.

82,00 69 811,00

Проектното предложение е надеждно и обещаващо за създаване на устойчива среда за млади творци в неравностойно положение, както и млади 

творци на свободна практика. Кандидатът притежава дългогодишен професионален опит в обучения по изкуства и има силно изразен социален 

характер. Проектът ясно разписва инициативи, изграждащи среда за кариерно развитие на професионалисти в сферата на изкуствата. Артистичната 

програма е под формата на провеждане на целогодишна образователна програма по разнообразно изкуство, чрез която се цели да се подпомогне 

последващо разпространение на художествени продукти, които да очертават устойчиви тенденции в професионалното и творческото развитие на 

участниците с минимум тригодишен хоризонт. Има потенциал за развиване на критическа мисъл. Целевите групи са ясно дефинирани, както са 

идентифицирани техните нужди и е видна ролята им в проекта. Проектът предлага добра степен на децентрализация на изкуствата. Има привлечен 

международен партньор.  Партньорствата са разнообразни и подкрепени с писма, от които е видна и ясна тяхната роля. По отношение на ресурсите, 

кандидатът е посочил наличие само на собствена материална база, няма информация за технически, човешки и финансови ресурси, с които 

разполага към момента. Много добре обаче е обоснована необходимостта от придобиването на новите ресурси по проекта, както и привлечени 

партньори за разпространение. Много добре са аргументирани най-важните разходи за реализация на проекта. Недостатъчно добре е 

аргументирана финансовата устойчивост на проекта. Представена е обща информация за репутацията на организацията. Техническият капацитет 

на материалната база е обезпечен със закупуването на разнообразна техника. Не се предвиждат ремонтни дейности. Кандидатът не е посочил 

очакваните резултати по години от реализирането на посочената програма, а само ги е маркирал. Има изведени предимно и само качествени 

индикатори, за сметка на количествените. Има задоволителен потенциал на устойчивост след приключване на проекта. Планът за разпространение 

в проекта е разписан много добре под формата на широк набор от медийно отразяване, а в проекта са заложени разходи за рекламно-

информационни материали като покани, флаери и стикери за 3520 лв. Добре аргументирано е последващото разпространение. По отношение на 

бюджета, бюджетната матрица е попълнена коректно. Спазени са всички изисквания в Условията на Програмата. Бюджетната обосновка е с 

необходимото качество. В цялост разходите са добре обосновани. Не са представени доказателства/справка за разходите по т. 2.6.9. за самолетни 

билети на стойност 14000 лв. и за разходите по т. 2.7.0. за настаняване в размер на 11200 лв. Кандидатът само е посочил сайта, от който е направена 

справката за цените, без ясна референция към самата оферта. При евентуално финансиране би следвало да се редуцират незащитените разходи.

РЕЗЕРВА.   



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 
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ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2109-1327-17323 Културен мениджмънт АРТ ОФИС Фондация Програма Достъп 93963.36 93 963,36

Фондация Арт Офис работи за развитието на публики на 

съвременното изкуство и за привличането на млади хора в 

залите. Екипът на организацията съдейства за подобряване 

на институционалната среда, както и за разширяване на 

възможностите за финансиране на изкуствата в България. 

През последните години фондацията работи дългосрочно за 

развитието на проекти за децентрализация на културна 

продукция. 

81,50 86 763,00

Проектното предложение е интересно и с голям потенциал за разпространяване на независима продукция в малки населени места, както и 

некомерсиална филмова продукция. Кандидатът притежава дългогодишен професионален опит и работи за подобряване на институционалната 

среда, както и за разширяване на възможностите за финансиране на изкуствата в България. Проектът ясно разписва инициативи, изграждащи среда 

за кариерно развитие на професионалисти в сферата на изкуствата. Организацията разработва множество програми, проекти и различни 

инициативи, които подпомагат индивидуалните артисти и артистични компании при представянето и разпространението на техните творчески 

продукти. Артистичната програма е доста всеобхватна – реализацията на не по-малко от 40 индивидуални гостувания на независими артисти, 

провеждането на не по-малко от 4 мини фестивални програми (за сценични изкуства и кино) в общо поне 10 населени места в страната. Има 

потенциал за развиване на критическа мисъл чрез предвидената образователна програма на кандидата. Целевите групи са ясно дефинирани, както 

са идентифицирани техните нужди и е видна ролята им в проекта, но не са количествено определени. Проектът предлага много добра степен на 

децентрализация на културна продукция. Има привлечен международен партньор. Партньорствата са разнообразни и подкрепени с писма, от които 

е видна и ясна тяхната роля. По отношение на ресурсите, кандидатът е посочил наличие на собствена материална база и активи, добър екип от 

професионалисти и установени дългогодишни партньорства. Много добре са обосновани най-важните разходи за реализация на дейностите, както и 

привлечени партньори за разпространение. Добре е аргументиран потенциалът за устойчивост на проекта чрез превръщането на проекта в 

устойчива платформа, чрез която да се обменят опит и контакти и да се инициират партньорства за нови съвместни прояви, както и отваряне на 

възможности за привличане на алтернативно финансиране. Фондацията не поддържа собствено сценично пространство. Не се предвиждат 

ремонтни дейности. Има обоснованост на очакваните резултати по години. Планът за разпространение в проекта е разписан добре. Комуникацията 

на проекта ще се реализира чрез онлайн канали и стандартна печатна реклама и разпространение на прессъобщения. Има заложени разходи за 

реклама и маркетинг в бюджета. По отношение на бюджета – бюджетната матрица е попълнена коректно. Спазени са всички изисквания в Условията 

на Програмата. Бюджетната обосновка е с необходимото качество. В цялост разходите са добре обосновани. Не са представени доказателства за 

разхода по т. 1.4. за счетоводна услуга за 3600 лв. и за т. 1.6. за маркетинг и реклама на организацията в размер на 3600 лв. Разходите са 

необосновани и следва да се редуцират от бюджета.

РЕЗЕРВА.   

ORG2022-1909-1336-17055 Цирк Яанс ЕООД ЕООД Живи статуи в дигиталаната 
ера

43644.00 43 644,00

Създване на дигитално ръководство за групата Ashton's 

Statues Мode, чрез QR кодове:

описание на правила за безопасно и здравословно 

поставяне на грим, според образа и костюма, дезинфекция и 

правилно съхранение гримове; правилна експлоатация и 

съхранение на костюми, описание на спецификите и 

последователността при обличането на костюмите;описание 

на всеки акт - кратък сценарии на акта, придружен с 

демонстрационен клип на базови движения и изпълнение, 

заложени в сценария; схема на хартиен носител

81,00 43 644,00

Проектното предложение е интересно и иновативно със силно социално измерение. Предложението има съизмеримост и съответствие с целите на 

програмата и очакваните резултати. Целта на проекта е да популяризира изкуството на живата статуя в България, да обхване по-широка публика, да 

достигне до събития и в по-малки градове. Артистичната програма е многокомпонентна – създаване на дигитално ръководство за артистите от 

състава на кандидата, провеждане на семинари, обучения и онлайн срещи на артистите с цел унифициране на знанията им и практическите им 

умения, провеждане на работилница за хора и деца в неравностойно положение, провеждане на спектакъл и др. Допълнителни ползи са 

ангажираността на артистите в обучителни процеси и задържането им в екипа. Има потенциал за развиване на критическа мисъл. Целевите групи са 

ясно дефинирани, както са идентифицирани техните нужди и е видна ролята им в проекта – хората в неравностойно положение, главно деца и 

младежи, които ще вземат активно участие в процесите на гримиране, на довършителни работи по адаптирани костюми и превъплъщението им в 

живи статуи пред публика. Проектът предлага добра степен на децентрализация на изкуствата. Има привлечен международни обучители от 

различни държави. Партньорствата са разнообразни и подкрепени с писма, от които е видна и ясна тяхната роля. По отношение на ресурсите 

кандидатът е посочил разнородни налични ресурси и много добре е обоснована необходимостта от  придобиването на новите ресурси по проекта, 

както и ролята на партньорите за разпространение. Сравнително добре е аргументирана устойчивостта на проекта. Техническият капацитет на 

материалната база е обезпечен със закупуването на техника. Не се предвиждат ремонтни дейности. Кандидатът е посочил очакваните резултати по 

години. Планът за разпространение в проекта е разписан много общо. В проекта не са заложени разходи за маркетинг и реклама. Добре 

аргументирано е последващото разпространение. Бюджетната матрица е попълнена коректно. Спазени са всички изисквания в Условията на 

Програмата. Бюджетната обосновка е с необходимото качество. В цялост разходите са добре обосновани. Не е представена референция към 

достоверен източник, на който се е базирал кандидатът при формиране на хонорара по т. 1.1. Посочено е само, че стойностите са на база справка от 

НСИ, но не е приложена такава. Недостатъчно добре е обоснован и хонорарът по т. 2.1.1. (хонорар за консултации и преподавател по пантомима). 

Всички останали разходи са много добре обосновани.

Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в 

конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, към момента не се класира за финансова подкрепа. РЕЗЕРВА.   



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-0939-17399 Литература Съюз на българските 

писатели Сдружение

110 години Съюз на 

българските писатели: класика 

и съвременност
99827 99 827,00

Проектът се ангажира с два формата на представяне на 

литературно съдържание – традиционен и онлайн. Включва 

дейности под знака на 110-годишнината на СБП чрез: 

юбилейно тържество в НДК, издаване на антология с 

класици и съвременни автори, юбилейна сесия 175 години 

Хр. Ботев, Годишна литературна дискусия с анализ на 

книгите от 2022 г., издаване на в. Словото днес -  с акцент 

юбилеи на класици, поетичен спектакъл Любовта не е 

метафора, представяне на онлайн съдържание, рекламни 

трейлъри.

81,00 80 000,00

Фокусът на проектното предложение е отбелязването на предстоящия 110-годишен юбилей на СБП с тържествено честване и издаване на 

представителна двутомна антология „Класика и съвременност“. В проекта са включени и традиционни за Съюза дейности като отбелязване на 

юбилеи, издаване на вестник, годишна дискусия, партньорство с литературния кабинет „Димчо Дебелянов“ и др. Проектът има ясен художествен 

потенциал и в обзорната си част предлага качествено творческо съдържание. Планираната Юбилейна сесия за Ботев откроява образователния 

аспект на заложената в него програма. Кандидатстващата организация има своите установени традиции и партньорства, които гарантират 

устойчивостта на проекта. Бюджетните разходи са реалистични и представени убедително. Проектното предложение отговаря на целите и/или 

приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на 

програмата, към момента не се класира за финансова подкрепа. РЕЗЕРВА.   

ORG2022-2209-1322-17425 Игрално кино Контраст филмс ЕООД

Развитие и повишаване на 

организационния капацитет на 

"Контраст филмс" и подкрепа 

за творческата дейност на 
компанията

100000,00 100 000,00

Проектът предвижда развитие на дългосрочна стратегия, 

която да гарантира израстването на организацията, участие 

в специализирано международно обучение, 

предпроизводствени дейности на високостойностни 

художествени продукции на българското филмово 

творчество, привличане на експерти и развитие на млади 

таланти. С дейностите по настоящия проект, компанията ще 

има възможност да утвърди своите партньорства, а също 

така да установи работни взаимоотношения с нови 

чуждестранни и български организации.

81,00 100 000,00

Кандидатстващата организация е с доказана активност през годините в сферата на своята многожанрова дейност. Проектното предложение е 

съобразено с целите, приоритетите и фокуса на програмата. Творческият потенциал на проекта е висок, особено по посока развитието на 

българската филмова култура. Залага се на разнородни творчески формати за различен тип аудитории и на многообразие от предлагано 

художествено съдържание. Проектът е добре разработен, намерен е баланс между структурните и продукционните разходи. От гледна точка 

развиване на капацитет на компанията проектът също има своите достойнства и със сигурност набелязаните дейности ще спомогнат за 

административно укрепване. Няма приложени документи за отношения продуцент, автори и главни изпълнители на филмите, за които става дума, 

но предвид писмата за подкрепа и deal memo писма от копродуценти може да се предположи, че това е технически пропуск. Проектното предложение 

отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада 

в изданието на програмата, към момента не се класира за финансова подкрепа. РЕЗЕРВА.   

ORG2022-2209-1603-17357
Интердисциплинарен 

проект „Сариеви” ООД ООД

Галерия Sarieva: 

организационно 

възстановяване, изложбена 

програма, международна 
дейност

99998 99 998,00

Проектът цели да подпомогне след-пандемичното 

възстановяване на Галерия Sarieva и изложбената годишна 

програма за 2023. Това ще поощри мисията на галерията да 

развива автори, да подпомага създаването на произведения 

и изложби, да подтиква колекционерски интерес. Ще бъдат 

възстановени позициите, които галерията разви преди 

пандемията на международната арт сцена, като се 

представи български автор на  един международен панаир. 

В програмата има предвидени още 6 изложби, публикации и 

документация.

81,00 91 998,00

Sarieva Gallery се фокусира в работата с изявени авангардни визуални артисти у нас. Екипът наследява експертизата в тази област от предишни 

поколения на фамилия Сариеви. Амбициозната задача на галерията е да следи процесите и тенденциите в развитието на визуалната култура, да 

развива автори от широк спектър – млади и утвърдени, да осъществява кураторски партньорства с български и международни екипи. В лицето на 

фондация „Отворени изкуства“ галерията има организационен и идеен съмишленик на ниво управителен съвет. Провежда последователна 

мениджърска и маркетингова политика. Изнася съвременно българско изкуство на международни панаири. Приложено е писмо за съфинансиране от 

ART FAIR – Basel. Целта на самото кандидатстване по програмата е: организационно възстановяване в следпандемичната обстановка; връщане на 

изложбения ритъм; реализиране на каталози в колаборация с чуждестранни куратори; обновяване на позициите на международни изложения и 

панаири и представяне на български автор там. Разработена е пазарна стратегия с фокус увеличаването на продажбите и за целта ще се назначи 

асистент, занимаващ с реализацията им. Финансирането е предназначено главно за: такси участия, транспортни дейности, хонорари на 

изпълнителните лица, заплащане на самите активности и PR. Галерията чертае нови хоризонти в популяризацията на дейността си, търси 

устойчивост на международния пазар на изкуствата чрез модерни дизайнерски решения и нови кураторски стратегии. Не на последно място – 

плановете са за разширяване и възпитаване на самата публиката и кръга от меценати. Екипът ще продължи усилията в реализирането на 

качествена културна продукция. Изложението е ясно и добре написано. Отчитат се пропуски – не са приложени доказателства за разход по т. 2.1.6. и 

по т. 2.2.3. Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в 

конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, към момента не се класира за финансова подкрепа. РЕЗЕРВА.   



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-0438-16966 Литература ПРОЧЕТИ СОФИЯ 
ФОНДАЦИЯ

Артистична програма на 

фондация Прочети София за 
2023

85843 85 843,00

Артистичната програма на Фондация Прочети София за 2023 

включва множество събития в периода от март да ноември, 

сред които срещи със световно известни писатели; нови 

Литературни маршрути и нов седем часов литературен 

колаж от четения, интерактивни инсталации, изложби, 

музика в специално създадена визуална среда; почит за 

отишлия си преди две години Марин Бодаков; специална 

кампания за осиновяване на Скритите букви, дейности извън 

София в партньорство с местни и международни 

организации.

81,00 85 843,00

Проектът отразява трайните направления и формати в дейността на кандидатстващата организация – спечелилите си широка популярност 

инициативи „Литературни срещи“, „Скритите букви“ и „Литературни маршрути“. Тези три направления са обединени от общи цели – култивиране на 

високи критерии и добър вкус в общуването с литературата на фона на променящите се реалности посредством гарантирането на нейното активно 

присъствие в ежедневните пространства и дейности. Наред с познатия формат на срещи на автора с публиката (в перспектива с Маргарет Атууд, 

Казуо Ишигуро, Зейди Смит, Чимаманда Нгози Адиче, Пол Остър), разчупен тук от нейното активно ангажиране, проектът предлага едно 

споделеното „картографиране“ на града чрез преоткриване на важни литературни места („Литературни маршрути“) и маркирането на знаковите с 

паметни плочи (Миряна Башева, редакцията на в. „Култура“). Предвижда се и превръщането на „Скритите букви“, които с новаторски средства 

популяризират българската поезия, в постоянно присъствие на пл. „Славейков“. Предстои акция за тяхното „осиновяване“ от различни училища като 

част от образователната програма на проекта, а впоследствие и представянето им в Южна Корея и Япония с цялата му рецепционна важност за 

българската литература и култура. Тези аспекти на проекта са свързани с формирането на нови публики и съответно с неговата устойчивост и 

обхват.  Основните партньорства са с разпознаваеми организации като Гьоте-институт, Ratio и фондация „Следваща страница“ и, чрез последната, 

евентуално с чужди литературни организации, които биха увеличили международната видимост както на кандидата, така и на българската култура. 

Предложеният бюджет е реалистичен и добре обоснован със съответните доказателства за планираните разходи. Проектното предложение 

отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада 

в изданието на програмата, към момента не се класира за финансова подкрепа. РЕЗЕРВА.   

ORG2022-2309-1112-17303 Фотография Фондация Трейман 
Фондация

Photoworld - среда за творческо 
развитие

105224 99 846,00

Ще реализираме над 80 живи срещи и фотографски 

практики, 20 онлайн предавания, множество статии и 

интервюта на фотографска тематика. Ще стартираме 

няколко фотографски програми за творчество и обмен и ще 

бъде създадена първата българска енциклопедия за 

фотография в дигитален формат. 

С тези активности ще създадем силна фотографска общност 

и подходяща среда за творческо развитие, която да 

подпомогне развитието на българската фотография, както и 

нейното популяризиране в България и чужбина. 

81,00 86 364,00

Фондацията вече е реализирала редица събития, които подготвят почвата за основната ѝ задача, която бива възприемана и като нейна мисия: 

създаване на първата българска фотографска енциклопедия в дигитален и общодостъпен формат и не последно място – изграждане на 

фотографска общност от талантливи артисти, която ще има представителства в повечето големи градове в страната. Така ще се изгради културно 

съдържание, което ще популяризира българските автори, в сферата на фотографията у нас и зад граница. Дейностите на клуба са базирани преди 

всичко на участието на висококвалифицирани специалисти и партньори, които са гарант за поддържане на описаните в проекта активности и 

качествената му реализация. Тригодишният план е адекватен и обвързан с механизми за финансовата обезпеченост на полагания труд. Заложени 

са редица дейности и инструменти за реализация на чисто пазарни механизми, които ще допринесат за устойчивостта на програмата, например: 

част от събитията се предвижда да са с платен достъп, който с времето ще е достатъчен, за да покрива непосредствените разходи по всяко едно 

събитие, ще се развива и широка партньорска мрежа, чиито функции ще са да подкрепят инициативите по всякакъв начин. Фондацията търси 

устойчивост, дългосрочност на своите проекти, но всичко това се основава на качествения екип и осигуряване на възможност на ключовите кадри да 

отдадат времето си на дейността на фондацията. Екипът вярва, че в резултат на реализираните дейности ще бъде събран достатъчно капитал за 

самофинансиране. Художественият потенциал на проекта е добър, неговото осъществяване би допринесло за развитието на българското 

фотографско изкуство и за утвърждаването му като общоевропейска културна ценност. Творческите прояви биха спомогнали за децентрализация на 

специфичен продукт с висока естетическа стойност, а самата фотографска дигитална енциклопедия ще зададе нови параметри за бъдещото 

развитие на целия сектор, ще възпитава аудитории. Предвидените в бюджета разходи са реалистични и обосновани с изключение на разходите за 

наем на пространства – за наем на лаборатория и място за срещи. Въпросните пространства се предлагат от институции, вписани като партньори, 

отдаващи ги на преференциални цени. Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено 

развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, към момента не се класира за финансова подкрепа. 

РЕЗЕРВА.   



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1350-17121
Интердисциплинарен 

проект Таляна Сдружение

Проект за подкрепа на 

културната дейност на 

Сдружение Таляна и 

пространство ReBonekrs

100000,00 100 000,00

Отворило врати в края на 2021г., пространство ReBonkers  

много бързо зае място си, като интересна сцена за 

съвременно изкуство, независимо кино, музика и дискусии. 

Автор на програмата на ReBonkers е Сдружение Таляна, което 

управлява центъра с подкрепата на Община Варна, НФК и 

частни спонсори. Пространство ReBonkers е символ на 

мисията на Сдружението - трансформация на града чрез 

изкуство, приемственост и иновация. Таляна е партньор на 

Нов Европейски Баухаус. 

81,00 73 365,00

Една от активните организации в гр. Варна с визия за създаване на устойчива творческа индустрия в старата част на града. Сдружението развива и 

собствено пространство с фокус представяне на съвременни форми на изкуство. Проектното предложение отговаря на целите и фокуса на 

програмата. Представена е разнообразна артистична програма, която включва серия от изложби с участието на млади, но вече утвърдени имена от 

съвременната местна и международна художествена сцена, артистична резиденция за двама автори, ежегоден международен форум за 

съвременно изкуство с гост-куратор, който ще представя съвременните тенденции в областта на визуалните изкуства. Заложена е образователна 

програма, привлечени са и партньори към проекта. Представената тригодишна стратегия е убедителна и постижима. Екипът е с доказан опит и 

реализирането на проекта би допринесло за културното многообразие в града. По отношение на бюджета: липсват доказателства за разходите по т. 
1.10., 1.11., 1.15., 2.1.6., 2.17., 2.1.9., 2.10., 2.2.3., 1.14. 

Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в 

конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, към момента не се класира за финансова подкрепа. РЕЗЕРВА.   

ORG2022-2209-1551-17444 Кураторска дейност "Деа Арт" EООД ЕООД
УСТОЙЧИВОСТ И РАЗВИТИЕ 

НА ДЕЙНОСТТА НА АРТ 

ГАЛЕРИЯ LE PAPILLON ЗА 2023

90500,00 90 500,00

Проекта обхваща осъществяването на регулярната дейност 

на Арт Галерия Папийон за 2023 година: представянето на 

ежемесечна база на самостоятелни и/или сборни изложби 

на изявени художници или обещаващи автори в различи 

стилове и средства на израз.Освен това в артистичната 

програма са включени провеждането на Трети 

Международен Салон НАИВ България 2023; нов елемент в 

програмата на изложбената дейност на галерията - проект 

„Беседи“; провеждането на майсторски клас акварел и 

отпечатване на каталози.

80,50 0,00

Една от водещите галерии в гр. Варна, която вече над 20 години разгръща своята изложбена дейност. Проектното предложение отговаря на 

приоритетите на едногодишната програма. Предложената артистична програма за годината е разнообразна както тематично, така и жанрово – 

предвидени са самостоятелни и групови изложби. Проектът предвижда както устойчиво развитие на досегашната дейност и заетост на 

организацията, така и разширяване на административния ѝ капацитет в посока маркетинг и реклама. Заплануваната образователна програма 

предвижда организирането на майсторски клас в областта на живописта, както и инициирането на ежегоден цикъл от артистични срещи под формата 

на проект „Беседи“. Осъществяването на проектното предложение би спомогнало за разширяване на многообразието от художествено съдържание 

в града. В бюджетно отношение има някои завишени разходи по т. 2.1.1., 2.1.9., 2.2.3. Проектното предложение отговаря на целите и/или 

приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на 

програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-2339-17458 Танц Хетероподи ООД

"Тяло и танц, реално и 

виртуално" - план-стратегия за 

създаване на постоянно 

действаща танцова компания

171742 99 847,00

'Тяло и танц, реално и виртуално' е едногодишна план-

стратегия с тригодишен хоризонт на 'Хетероподи' ООД за 

създаване на постоянно действаща танцова компания с 

дългосрочен приоритет Танц-Технологии-Науки-Здраве-

Благосъстояние. Програмата за 2023 година включва 2 нови 

танцови продукции, пътуващ семинар в 5 града, 

образователни инициативи и творчески VR 

лаборатории из страната за професионалисти и любители.

80,50 0,00

Организацията развива активна дейност в сферата на съвременния танц. Настоящото проектно предложение има за цел да постигне 

административна стабилност, така че да осигури творческото развитие на сдружението в следващите три години. Предвиждат се образователни 

инициативи, както и такива, които създават благоприятна среда за развитие на професионалисти в сферата на изкуството и културата. Предвидена е 

международна дейност, която ще допринесе за представяне на българското изкуство на европейско ниво. Целта е достигане на целогодишен достъп 

до култура и устойчивост. От бюджета е грешно позициониран разходът за ДМА, който е структурен, а не продукционен. Проектното предложение 

отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада 

в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1304-17478 Изящни изкуства
Фондация “Тереза 

Зиковска” Фондация
Цветът на светлината 96206,00 96 206,00

Проектът Цветът на светлината включва десет изложби, 

последната от които е обща. Печат на каталог, отразяващ 

дейността на галерията. Провеждането на десет 

литературни срещи. Реализирането на десет майсторски 

класа по живопис. Обучителни ателиета за деца. Три 

изнесени събития. Два пленера във Варненска област. 

Разпространение на културно съдържание в он-лайн 

пространството.

80,50 0,00

Проектното предложение отразява направленията в досегашната дейност на кандидатстващата организация – организиране на изложби, музикални 

и театрални представления, прожекции на филми и представяния на книги. Предложената в него селекция от около 20 събития за петте години от 

учредяването на организацията доказва високото качество на подбора и провеждането, съответстващи на заявената мисия – подпомагане на 

развитието и утвърждаването на духовните и естетически ценности. Както досегашната дейност, така и заложените в проекта прояви отразяват и 

другата основна цел на кандидатстващата организация, образователната, специално насочена към деца, младежи и възрастни с интерес към 

изкуството. Проектното предложение включва организирането на десет самостоятелни изложби на утвърдени художници и също толкова срещи с 

писатели. Кулминацията на проекта е едноименната изложба „Цветът на светлината“ в края на 2023 г. Предвиждат се също 20 ателиета, 2 пленера и 

3 изнесени събития, отразяващи заложената тенденция към децентрализация на планираните дейности. Замисълът гарантира целогодишната, 

ритмична дейност по проекта. Наред с традиционните публики обновяването на уебсайта на организацията ще осигури виртуални възприематели в 

страната и чужбина. Предвижданият каталог с представителни творби също ще разшири сферата на възприемане на артефактите и текстовете, 

свързани с артистичната част на проекта. За това ще допринесе и неговото представяне в различни градове. Заложените в проекта  курсове и 

майсторски класове с училища по изкуствата отразяват сериозния образователен потенциал на проекта.  Разходите в бюджета са подкрепени с 

документация, но като цяло бюджетната обосновка е твърде обща. Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата 

и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за 

финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-1809-2115-17005 Интердисциплинарен 
проект

Фондация „Отворени 

изкуства“ Фондация

Отворени Изкуства 2023: 

капацитет и развитие, 

образование, млади автори, 

съвременно изкуство, град и 

култура, международен обмен

99998 99 998,00

Проектът цели да подпомогне организационния капацитет на 

“Отворени Изкуства”, да задържи членовете на екипа си и да 

подкрепи дългогодишни инициативи в сферите: 

образование, млади автори, съвременно изкуство, град и 

култура, международен обмен. В работата ще бъде 

продължена политиката на развитие на аудитории, 

повишаване достъпа до съдържание, сътрудничество с 

експерти, между секторни партньорства. Ще бъдат 

приложени иновативни визии, които ще дадат богатство на 

културната карта на страната.

80,00 0,00

Проектът има висок творчески потенциал. Включва артистична програма в рамките на разпознаваемия бранд на сдружението „Град и култура“. Чрез 

специална процедура на селекция ще се представят български художници в Белгия, Албания и Великобритания. Налични са стойностни 

образователни модули, насочени както към български, така и към чуждестранни публики. Работи се с иновативни форми, но като цяло не се напуска 

полето на стандартните за популяризиране на изобразителното изкуство методи. Проектът има потенциал да повиши културното многообразие и 

успоредно с това предлага качествено творческо съдържание. Форумът „Колекционери“ е иновативен и уникален за културната ни среда в 

национален план. Разширява се достъпът до култура, но не в малки населени места, а в чужбина и в Пловдив, където се реализират основните 

дейности. Проектното предложение има потенциал за устойчивост и по отношение на тригодишния хоризонт в развитието на организацията. 

Административният капацитет и творческият потенциал на кандидатстващата организация ще бъдат разширени. Ще бъдат надградени и налични 

постижения, както и контактите на организацията в чужбина. Организацията има трайни партньорски мрежи в чужбина, доказани чрез писма за 

подкрепа. Малко по-слабо развити и не особено отчетливо регистрирани в проектната документация са партньорските мрежи в страната, както и 

творците и другите експерти, с които организацията работи – извън представения екип. По отношение на бюджета, разходите по структурните 

дейности са мотивирани – без разходите за домейн и превод. Хонорарите са осезаемо завишени. Сумите за маркетинг и реклама са завишени. Част 

от разходите не са мотивирани в детайли, така както изискват добрите административни практики. Липсват документи, удостоверяващи определени 

разходи или мотивиращи предложени стойности. Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до 

качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. 

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2109-1306-16800 Аудиовизуални 
изкуства

Сдружение Изкуство 

днес Сдружение
Изкуство днес - 2023 112978 97 378,00

Проектът представлява едногодишна програма за дейността 

на организацията, което включва: провеждане на високо 

художествени национални и международни проекти в 

областта на съвременното изкуство; обучителни и 

образователни модули, лекции и презентации към тях; 

развитие на партньорски мрежи; провеждане на резидентна 

програма; издаване на монография-каталог и сайт за 

българско съвременно изкуство; разработка на дигитална 

онлайн платформа; развитие на капацитет. Поставя основа 

за надграждане.

80,00 0,00

„Изкуство днес“ вече над 25 години документира, изследва и представя съвременни и алтернативни форми на изкуство на млади и вече утвърдени 

автори. Сдружението развива активна дейност в тези насоки, канализирайки ги в поредица от събития. В голямата си част това са вече утвърдени и 

разработени изложбени формати, които се повтарят концептуално, но също така те са доказали своето значение и устойчивост във времето. Това са 

едни от значимите художествени събития за гр. Пловдив, а и за страната. Проектното предложение отговаря на целите и фокуса на програмата. 

Екипът е с доказан опит. В голямата си част дейностите са ясно разписани. За представянето на монографията на група „Ръб“, която беше 

планирана да излезе от печат тази година се предвижда кетъринг, който не би следвало да се спонсорира с публични средства. При т. 2.1.8. не става 

ясно дали техниката е необходима само за презентационни цели или за реализацията на изложбата. Липсват оферти и доказателства по т. 1.3.; 1.5. и 
2.1.11.

Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в 

конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1447-16847 Музейна дейност Фондация Изиарт 
Фондация музеен детектив 99924 99 924,00

Разработване на серия интерактивни музейни 

образователни игри за деца и възрастни на английски и 

български в 9 регионални музея и глерии в България, 

използвайки създадената апликация Музеен детектив по 

Едногодишна програма на НФК 2021. Целта е да се надгради 

и разшири проекта, с който под формата на игра 

посетителите могат да се запознаят с  колекциите на РИМ 

Пловдив, Варна,Русе, Созопол, Силистра и най-ценните 

артефакти в тях, по иновативен начин.

80,00 0,00

Фондация „Изиарт“ е насочила дейността си към работа с деца, в чиято специфична среда разпространява ценностите на изкуството и културата. 

Чрез настоящия проект би разширила обхвата на дигиталното приложение „Музеен детектив“ в сътрудничество с 9 музейни институции в България. 

Фондацията има контакти в чужбина и ползва европейски опит при създаване на продуктите си. Доказани с писма са и ангажиментите на музеите да 

предоставят културно съдържание за разработване на приложението. Идеите на екипа на фондацията са иновативни по отношение на България, а 

образователните им програми се приемат от децата с интерес. Проектът би повишил многообразието в българското културно пространство и би 

приобщил още повече деца към експозициите на музеите. Ще се осигури достъп до култура и в малки населени места, част от които поддържат 

музейна мрежа. Предложението съдържа елементи на устойчивост, тъй като доразвива продукт, който вече е конципиран от организацията. Ще бъде 

осигурена среда за развитие на професионалисти в изкуството. Приложението „Музеен детектив“ има ресурс да надгради образователното 

съдържание на българските музеи, препоръчително е обаче при създаването му да се ползват консултациите на музейните педагози, с които всяка 

една от посочените институции разполага. Проектът би разширил творческия потенциал на кандидата и би укрепил административния му капацитет 

чрез продължителна заетост. Фондация „Изиарт“ демонстрира успешни междусекторни стратегии, като работи в полето на няколко жанра на 

изкуството и дигиталните технологии. Тригодишният хоризонт на организацията е мотивиран в проектното предложение, но основно чрез 

съществуващите дейности; по-слабо са развити идеи за нови продукти и за нови творчески мрежи. Относително балансирано са разположени 

разходите, като всички основни пера имат своята мотивация – документна или под формата на текст в таблицата. Някои разходи са завишени. 

Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в 

конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1356-17217 Нови медии списание Нула32  ООД
Задържане на 

организационния капацитет на 

сп. Нула32

87654 83 799,00

Проектът цели съхранението и оптимизирането на 

организационния капацитет на сп. Нула32 в условията на 

икономическа криза. Предлагат се нови механизми за 

финансиране като последващ етап от бюджетната 

диверсификация на списанието. В тригодишния хоризонт се 

предвижда разширение на тематичния обхват на 

съдържанието, чрез което да се постигне и разрастване на 

аудиторията в национален план.

79,50 0,00

Проектът се съсредоточава върху публикуването на четирите редовни безплатни броя за 2023 г. на списание Нула32, една модерна медия, 

утвърдила позициите си сред читателите от Пловдив и София, а благодарение на своята онлайн версия – и в национален мащаб. Важен акцент е 

създаването на актуално оригинално съдържание с все по-високо качество, възможно благодарение на развитието на човешкия ресурс и на 

заложения диверсифициран бюджет, гарантиращ ритмичността на публикационната дейност. Предвижда се разширение на екипа на медията и 

разкриване на нова позиция, както и утвърждаване на нови източници на приходи, включително посредством платеното издание Plovdiv Calling, 

електронен магазин и Paywall за публикации в електронната версия. Очакваните резултати напълно се вписват в тригодишния хоризонт за развитие 

на организацията. Сред тях се открояват разширяването на съществуващата публика, стимулирането на потреблението на културни продукти и 

възпитанието на вкуса, едно сериозно доказателство за образователния потенциал на проектното предложение. Друго качество на проекта е 

широкото партниране с бизнес компании и брандове, от една страна, и опита с програмите на НФК, от друга. Партньорствата, както и разходите, са 

потвърдени от приложената документация, с едно изключение – липсващ договор за наем. Формулирането и обосновката на бюджета са детайлно 

разработени, реалистични и убедителни. Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено 

развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не 

се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1351-17494 Изящни изкуства Уан Модерн ЕООД
Едногодишна програма на 

галерия ONE за 2023 г.
99963 99 963,00

Програмата на галерия ONE за 2023 г. включва експозиции в 

галерийното пространство на ул.Иван Вазов №12, както и 

такива в градска среда. Проектът включва още 

образователни програми под формата на видеа и уъркшопи, 

както и дейност по публикация на каталози.

79,50 0,00

Кандидатстващата организация е сред най-активните в културния живот на столицата. Проектната програма е наситена с творчески и образователни 

прояви. За периода 2023 – 2025 г. галерията ще се фокусира върху представянето на международни автори и сътрудничество с международни 

културни институции. Екипът залага на актуални теми като обществено неравенство, феминизъм и екология. Екипът ще търси широк обществен 

отзвук чрез развитие на проектите си в посока реализиране на инсталации в публичното пространство на фасадата на галерията. Екстериорното 

пространство предполага демократизиране на достъпа до изкуство, разширяване диапазона на неговото въздействие и разширяване на обратната 

връзка с публиките. Образователната програма – уъркшопи и презентации в общия културен контекст ще възпитава нови съмишленици. Не на 

последно място, галерията ще продължи да развива издателската си дейност и участията си в международни фестивали. Проектното предложение 

предвижда надграждане на досегашната дейност на организацията, но и разширяване на творческия потенциал и административния капацитет на 

организацията. Кандидатът поддържа солидна мрежа от партньорства, включително международни, и заявява добра комуникационна стратегия, 

което спомага за представяне на българската култура извън страната. Предложеният план защитава заявката за устойчивост на проекта. 

Реализирането му би допринесло за развитието на българското визуално изкуство и неговото утвърждаване като културна ценност.  Проектното 

предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в 

която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1427-16918 Фотография „Росина Пенчева” 
ЕООД

Пътуваща Светлописница - 

мобилно фото студио
104480,00 100 000,00

„Пътуваща Светлописница – мобилно фотостудио“ има за 

цел да създаде  многофункционално мобилно фотостудио, 

както и да да задържи наскоро привлечения екип на 

организацията, като го надгради с новопривлечени 

утвърдени имена от артистичната сцена. Сред целите на 

проекта е и заздравяване на настоящи партньорства и 

добавяне на нови – както с институции, така и с културни 

организации.

79,50 0,00

Настоящият проект с название „Светлописница – мобилно фотостудио“ предлага спонсориране за многофункционално мобилно фотостудио. То ще 

има поливалентни функции, от една страна, това ще е читалня и място за срещи, а от друга, ще има обособена фото лаборатория, която ще се 

използва по предназначение. Оборудването предполага възможността за междусекторни колаборации и партньорства. Посочените съмишленици са 

надеждни и са доказали своята активност във времето. Силно е застъпено образователното начало. Екипът разработва 3-годишна маркетингова 

стратегия с цел в бъдеще лабораторията чрез продажба на продукти да се самофинансира. Брандирането на буса/лаборатория е един от начините 

за събиране на средства. За успешното развитие на организацията по настоящата програма е заложено разширяване на административните и 

техническите ресурси. Важен акцент в проекта е предлагането на достъп до култура в малки и отдалечени населени места, а респективно и 

стремежът за децентрализация на културния живот. Стратегията за разширяване и задържане на аудитория е убедително изведена и защитена. 

Изложението задоволително доказва своите тези и проектът отговаря на целите, приоритетите и фокуса на програмата. Но би трябвало да се 

отбележи, че в повечето случаи значителна част от обосновките по различните критерии описват намеренията на кандидата, но не коментират 

инструментите за постигане на планираните резултати. Проектното предложение в известен смисъл има изследователски характер, за сметка на 

неговия творчески потенциал. Кандидатът ясно посочва инициативи, които предоставят благоприятна среда за кариерно развитие на 

професионалисти в област фотография. В частта „Продукционни разходи“ се отчитат завишени и припокриващи се разходи за дизайн на 

лабораторията като по т. 1.2.2. и т. 2.1.5. Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено 

развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не 

се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2009-1147-17172 Музика "Кантус Фирмус" АД 
АД

Международен конкурс и 

майсторски класове 
100000.00 100 000,00

Проектът Международен конкурс и майсторски класове 

„Кантус Фирмус“ 2023-2025 продължава досегашната 

артистична дейност на организацията и поставя основа за 

нейното развитие през следващите две години. През 2023 г. е 

планирано провеждане на Международен конкурс в 

категории струнни инструменти и пиано. За жури са поканени 

световноизвестните музиканти Шломо Минц, Пламена 

Мангова, Росен Гергов и др. Част от проекта е едноседмичен 

майсторски клас по цигулка с изтъкнатия цигулар и педагог 
Шломо Минц.

79,00 0,00

Кандидатстващата организация е сред особено активните оператори на културни събития в България и с доказано важно място в концертния живот 

главно на столицата. Проектното предложение е съобразено в голяма степен с условията, целите и фокуса на програмата. В проектната 

документация се демонстрира висок творчески потенциал със сериозен стремеж към повишаване на многообразието от предлагано художествено 

съдържание. Осъществяването на проекта би изиграло сериозна роля в развитието на българското музикално изкуство и би спомогнало за 

утвърждаването му като равностойно на общоевропейското ниво на културното съдържание.  Проектът предвижда целогодишен достъп до култура, 

като изискваният бюджет от НФК е само за отделен, в значителна степен образователен модул от предвижданата целогодишна дейност на 

организацията. Проектът ясно разписва инициативи, изграждащи среда за кариерно развитие на професионалисти в сферата на музикалното 

изкуство. Предложеният план за тригодишно развитие защитава заявката за устойчивост на проекта. Кандидатстващата организация има доказани 

партньорства, комуникационни умения (налична е добре разработена комуникационна стратегия), сериозен административен капацитет, стабилна 

устойчивост и работи по посока разширяване на творческия си потенциал. Целите и очакваните резултати са ясно дефинирани и доказано 

постижими за организацията. Единствен недостатък на проектното предложение е наличието на необосновани или незащитени разходи. Не е 

разяснена отличаващата се на фона на другите хонорари за сходни дейности високата обща стойност на изисквания хонорар по т. 2.1.6. в общ 

размер от 20537,04 лева, нито е представено доказателство за договореността на подобна сума (каквато е заявена в бюджетната обосновка). Не е 

обоснована необходимостта от самолетни билети за бизнес класа по т. 2.1.17. и 2.1.18. в размери съответно на 1569 и 1423 лева. Не е приложена 

оферта за разхода по т. 2.2.2. в размер на 1600 лева.  Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до 

качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. 

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1409-17339 Музика
Фондация "Зорница" - 

Център за изкуство 
Фондация

Зорница 2023 99999 99 999,00

Проектът ще повиши вътрешно-организационния капацитет 

на Център  Зорница, ще подобри условията за работа с деца-

таланти, ще разшири портфолиото на организацията с 

иновативни качествени творчески продукти. Предвижда  

богата палитра от дейности, услуги и събития за деца, между 

които: два фестивала,  телевизионно предаване, нови 

авторски песни, нова детска рок опера, видео клипове, 

творчески лагер, уъркшопи, концерти и международни 

участия, като ще бъде повишена тяхната видимост у нас и в 

чужбина.

79,00 0,00

Кандидатстващата организация е една от особено активните в своята културна и образователна сфера. Проектното предложение е изцяло 

съобразено с условията, целите и фокуса на програмата и е напълно задоволително като обосновка и аргументация. В проектното предложение се 

предвижда обширна и жанрово разнообразна артистична и образователна програма, насочена към най-младата аудитория. Художественият 

потенциал на проекта е висок и осъществяването му категорично би повишило многообразието от качествено артистично съдържание в областта на 

творчеството за деца. Предвидените дейности предполагат поле за реализация и кариерно развитие на професионалисти. Образователният модул 

е добре обмислен в контекста на цялостната концепция на проекта. Тригодишният план за развитие на организацията е добре защитен и 

реализирането на проекта категорично би спомогнало за разгръщането на административния и творческия капацитет на организацията. Заложени 

са редица партньорства, доказани с необходимата документация. Представен е подробен комуникационен план, както и ясен план за 

разпространение на резултатите по проекта.  Бюджетът е целесъобразен, добре балансиран и защитен с всички необходими документи. Проектното 

предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в 

която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 
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ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1430-17515 Културен мениджмънт
Къщата на София 

EOOD ЕООД
"Къщата на София 2023" 100000 100 000,00

Целта на проекта „Къщата на София 2023“ е устойчиво 

развитие като арт-център, предоставящ многообразна и 

качествена културна програма в направленията: история на 

изкуството, Стара София и Царска България, епистоларна 

литература, антични мистерии, концерти и изложби. 

Привлекли сме лектори -авторитети в своята област, което 

ще породи голям интерес и ще разшири нашата аудитория. 

Представената програма ще допринесе към културния живот 

в София и популяризиране на богатото ни културно 

наследство.

79,00 0,00

Проектът „Къщата на София 2023“ е представен от едноименна културна организация, която е създала и поддържа културно пространство в кв. 

Лозенец на град София, като организира изложби, концерти, лектории и други културни събития. Качеството на дейността е високо, а организацията 

е разпознаваема на локално ниво. Налични са продуктивни междусекторни стратегии и контакти. Проектът е детайлно мотивиран, като е 

представена културната програма за 2023 г. Малко по-общо е очертан хоризонтът в развитието на организацията през 2024 и 2025 г. Проектът 

осигурява целогодишен достъп до култура. Артистичната програма е плътна и разнообразна. Разписани са инициативи, осигуряващи кариерно 

развитие на професионалисти в сферата на изкуството. Проектът би разширил творческия потенциал на кандидата и би стабилизирал 

административния му капацитет. Организацията е доказала партньорства в страната. Разписани са дейности, осигуряващи публичност на събитията 

и разширяване аудиторията на кандидата чрез интернет каналите и по други способи. Предвидени са контакти с медиите, които биха разширили 

информационното поле, в което работи организацията. Бюджетът отговаря на зададената рамка, като основните разходи са мотивирани с 

документи. Част от сумите са завишени. Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено 

развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не 

се одобрява за финансиране.

ORG2022-1709-0835-16804 Театър Арт Ленд еоод ЕООД
"Куклата и театралната 

миниатюра"
98611 98 611,00

КУКЛАТА И ТЕАТРАЛНАТА МИНИАТЮРА 

Изграждане и поддържане на устойчива среда за развитие 

на театър на миниатюрата в тригодишен план.Провеждане 

на втори международен фестивал на театралната 

миниатюра ТЕАТРОСКОП.  Провеждане на уъркшоп Светът 

на Lambe Lambe.  Участие на театър Арт Ленд на 

международен фестивал на миниатюрата LambeSurde в 

Чили.  Развиване на дигиталните канали и достигане до 

публика.

78,50 0,00

Организацията се е доказала като активно работеща в сферата на кукления театър. Реализирала е редица проекти в посока утвърждаването и 

популяризирането на театъра на миниатюрата. Настоящото проектно предложение съдържа детайлно разработен план за развитие на 

организацията в следващите три години, като предвижда ежегодно провеждане на фестивала „Театроскоп“ в няколко града, създаване на нова 

продукция и провеждане на уъркшопи за театъра ламбе ламбе. Освен че планира развитието на жанра в България, организацията има предвидени 

дейности, свързани с участие на международни фестивали и в този смисъл цели да популяризира българската култура зад граница. Досегашната 

история на организацията доказва капацитета ѝ за бъдещо развитие. Дейностите са реалистични, бюджетът е коректно описан, приложени са 

редица писма за партньорство. В бюджетната матрица не е посочено дали организацията развива дейност преди 2015 година, но в Приложение 1 и 

Приложение 2 многократно е посочено, че дейността е от 2008 година.  Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на 

програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира 

за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2009-0017-17128 Музика
Фондация 

Музикартисимо 
Фондация

МузикАртисимо Фест и 

младежка платформа за 

ансамблово музициране
100138 97 138,00

Проектът продължава дългогодишната дейност на 

фондация Музикартисимо, свързана с представянето на 

музикални събития с непреходен знак, като надгражда тази 

събитийност с иновативната Младежка платформа за 

ансамблово музициране. Програмата на проекта е 

съставена от уникални събития, нови форми, премиерно 

творчество, участие на млади музиканти, образователна 

програма. Културният онлайн спот е от съществено значение 

за  МузикАртисимо Фест и младежката платформа за 

ансамблово музициране.

78,00 0,00

Художественият потенциал на проекта е висок. Реализирането на проекта би допринесло за развитието на българското изпълнителско изкуство и за 

утвърждаването му като общоевропейска културна ценност. Въпреки че в проектното предложение въвеждането на нови творчески форми не е 

акцент, осъществяването на проекта би спомогнало за разширяване на многообразието от предлагано творческо съдържание. Заложените в проекта 

творчески прояви не биха спомогнали за децентрализацията на културния живот в страната, но чрез поддържането на вече разработената 

дигитална платформа за разпространение на резултатите по проекта се осигурява значително по-широк целогодишен дистанционен (дигитален) 

достъп до изкуство и се работи по посока на разширяване на аудиторията. В проектното предложение важна част заемат образователния модул в 

целогодишната програма и инициативите, изграждащи среда за кариерно развитие на професионалисти в музикалната сфера. Потенциалът за 

устойчивост на проекта в контекста на тригодишния план за развитие е сериозен. Проектното предложение предвижда както устойчиво развитие на 

досегашната дейност на организацията, така и разширяване на творческия потенциал и административния капацитет на организацията, 

включително по посока на разпространение на културното съдържание. С годините организацията е създала сериозна партньорска мрежа в 

национален мащаб, но конкретно заявените партньорства в проектното предложение не са защитени с необходимия доказателствен материал 

(писма за партньорства). Предвидените в бюджета разходи са реалистични и обосновани с изключение на разходите за наем на пространства – 

липсват оферти за наем, въпреки че в обосновката на бюджета е написано, че са приложени такива. Освен това въпросните пространства се 

предлагат от институции, вписани като партньори по проекта. Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би 

довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова 

подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2109-2124-16985
Интердисциплинарен 

проект
Сдружение "Блок 14" 

Сдружение
РАСТЕЖ. ЕДНОГОДИШЕН 

ГРАНТ 100000,00 100 000,00

Проектът ще осигури устойчивост на Сдружение „Блок 14“ 

Русе като културен оператор, предоставящ качествени 

художествени продукти на растяща аудитория. Две 

театрални премиери, 4 артистични авторитети в дискусионна 

програма,  художествена изложба и спектакъл, фестивал на 

алтернативна музика, 8 кинолектории, занимания в и чрез 

изкуство. 2000 души пряка публика и 10 000 онлайн. Жив и 

способен Център подкрепя независимите български творци, 

дава пространство за диалог и съвременно развитие.

78,00 0,00

Проектът „Растеж. Едногодишен грант“ на Сдружение „Блок 14“ на практика представлява интердисциплинарно и алтернативно на съществуващите 

институции в града културно пространство, което запълва нишите и на някои липсващи културни звена в град Русе, където оперира – например 

наличието на работещ кино салон. Проектът е ясно фокусиран върху различни модули, предлага висок художествен потенциал и възможност за 

развитие на българската култура и изкуство, предлага развитието на нови идеи, а и някаква форма на критическа мисъл. Важно е да се отбележи, че 

проектът е насочен към град в провинцията, което артикулира възможността за децентрализация и запълването на локални културни ниши, както и 

целогодишен достъп до култура. Амбициозно е застъпена и образователната функция. Бюджетът е реалистичен и организацията демонстрира 

капацитет за създаване, представяне и надграждане на високо културно съдържание. Така заложените цели и очаквани резултат са обещаващи. 

Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в 

конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1421-17139 Фолклор "ШЕВИЦА" Фондация ФОЛКЛОРОЛЮБИЕ 92082 92 082,00

Проект Фолклоролюбие продължава идейната ни нишка от 

2020 до сега със стегнат план за развитие, включващ 

създаване и разпространение на периодичен фолклорен 

вестник, теренни изследвания и концерт в гр. Видин, танц въз 

основа на теренни изследвания в СЗ България, записи на 

изпълнения на Народен хор Шевица, традиционния ни 

благотворителен концерт и фолклорни гастроли по 

друмищата на България.

78,00 0,00

Кандидатстващата организация разполага с висока експертиза в областта на проекта. Тя присъства в артистичните пространства на страната в 

продължение на последните няколко десетилетия с открояващи се продукти в областта на фолклорното танцово и певческо изкуство. Има 

разпознаваеми състави – женски и детско-юношески, както и отлични корепетитори и музикални изпълнители. Носител е на редица награди на 

регионални и национални фестивали. Има и международни участия. Проектът включва разширяване творческите инициативи на посочените екипи, 

както и няколко нови дейности – издаване на вестник, теренни проучвания с фолклорна тематика, звукозаписи и концерти. Проектът 

„Фолклоролюбие“ има и образователен модул, насочен към разнородните аудитории на детския хор и танцовия ансамбъл. Това е свидетелство за 

възможности да се развива българската култура чрез надграждане на ново съдържание и нови контакти с публиките. Формите на работа са по-скоро 

класически, отколкото иновативни, но те имат качествата да разширят влиянието на Фондация „Шевица“ и нейните творчески състави. Това би 

повишило многообразието на културния живот в страната и в някои периферни райони. Проектът осигурява целогодишен достъп до култура и 

съдържа ресурси за укрепване – административно и творческо – на кандидатстващата организация. Налични са перспективи за творческото 

израстване на членовете на хора и танцовия състав. Тригодишният хоризонт в развитието на организацията е убедително описан и тясно обвързан с 

едногодишната програма, по която се кандидатства за настоящия грант. Бюджетът включва само разходи, финансирани по програмата. Той отговаря 

на формалната рамка, но са налични и възможности за оптимизирането му. Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на 

програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира 

за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-0141-16489 Интердисциплинарен 
проект

Фондация 'Човек с 

шапка'  Фондация
"Фокус Кино Танц" 2023 118500 100 000,00

Фокус Кино Танц 2023 е проект - продължение на наградения 

от Столична община проект в категория Пърформативни и 

мултижанрови изкуства за Фокус Кино Танц 2021-22. 

През 2023 проектът акцентира върху развитието на 

Обучителната програма, развитието на Публики и 

продуцирането на два големи професионални филма с 

участието на Фокус Кино Танц алумни от първите две 

програми. 

78,00 0,00

Кандидатът има подкрепа за дейността си в последните 2 години (от НФК). В проекта са разписани дейности, които надграждат и продължават 

предишни модули и практики. Създаването на 2 филма би било интересно за професионалната общност, а и за по-широк кръг. Заявените 

партньорства биха подпомогнали разпространението на продукцията. В проекта ясно са посочени инициативи, които предоставят благоприятна 

среда за кариерно развитие на професионалисти от различните творчески области, с акцент върху младите танцови специалисти. Потенциалът за 

устойчивост на проекта е добре защитен и представената стратегия за 2023 е убедителна и напълно постижима за кандидата.  Особено важен фокус 

са предвидените образователни дейности насочени към художественото възпитание и творческата работа с професионалисти и широка публика. 

Проектната документация доказва наличието на партньорства и сериозен потенциал за устойчиво развитие на кандидата. Предвижда се 

разширяване на административния капацитет с подсигуряване на продължителна заетост на членове от екипа. Не е ясно как и защо част от екипа 

предоставя писмо за партньорство към фондацията. Бюджетът е разработен съобразно условията, планираните разходи са целесъобразни, 

разумни (в някои отношения дори скромни), обосновани и защитени с необходимите документи. Изключение правят разходите по т. 1.2.; т. 2.1.24.; т .

2.1.7. и т, 2.1.8., за които не са представени доказателства. Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би 

довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова 

подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1720-17451 Интердисциплинарен 
проект

"Нови драматургии" 
Сдружение Нови драматургии 2023 90332 89 082,00

Проектът цели да развие и надгради дейностите на 

Платформа Нови драматургии с осъществяването на 

разнообразна програма, включваща разширяване 

съдържанието на дигиталната платформа dramaturgynew.eu, 

резидентска програма за международни артисти, 

образователна програма с теоретичен и практически фокус в 

съвременния танц, продуцентска и изследователска работа 

и утвърждаване на локални и международни партньорства. 

Важен акцент е развитието на организационния капацитет с 

привличане на сътрудници.  

77,50 0,00

Проектът на Сдружение „Нови драматургии“ логично цели да продължи усилията им за популяризирането на новаторски практики от областта на 

танца, съвременния театър и други сродни жанрови полета. Кандидатът има професионален опит за реализацията на подобен проект, но 

отбелязаните потенциални аудитории в него са твърде общо очертани. Организацията има експертен опит, но са заложени дейности, които изискват 

и кадрови ресурс, различен от наличния организационен и административен екип, а стратегиите, по които ще бъде привличан, не са ясно 

фокусирани. Проектът е убедителен и придружен с доказателства за качеството на дейностите, но не е ясно какви възможности за кариерно 

развитие на професионалисти в сферата на изкуствата са включени като инициативи. Проектът значително повишава многообразието и 

предлагането на качествено творческо съдържание в българския културен контекст, но не мотивира с достатъчна яснота как ще бъде разширена 

аудиторията, която така или иначе гравитира около вече познатите места, които показват сродно съдържание и е предвидено да бъдат привлечени 

като партньори. В бюджета са включени разходи, за които не са предоставени доказателства – по т. 2.1.9.; т. 2.1.0. и т. 2.1.11. Проектното предложение 

отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада 

в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1311-17410 Танц Линди Хоп България 

ЕООД ЕООД

Стабилизиране и развитие на 

национална мрежа от центрове 

за суинг култура и танци
106510 99 910,00

Линди хоп България е организация с активна дейност в 

областта на суинг танците. 

С настоящия проект организацията цели да създаде 

национална мрежа от центрове за танци в няколко български 

града, както и да се изгради оперативен и ръководен 

капацитет, да се засили работата с местни аудитории и 

ученици, да се увеличи присъствието на България на 

международната суинг сцена чрез участия в резиденции 

извън страната.

77,50 0,00

Линди хоп България е организация с активна дейност в областта на суинг танците. Водещите творци са професионалисти. С проекта организацията 

цели да създаде национална мрежа от центрове за танци в няколко български града, както и да реализира артистичната си програма за 2023 г. 
Артистичната програма е детайлно разработена. Включва участие в четири международни фестивала, три творчески резиденции и други прояви, 

свързани с профила на организацията. Образователната програма е мотивирана и разнообразна. Организацията има стабилна мрежа от 

чуждестранни партньори, като чрез проекта би укрепила и националната си мрежа. В проекта има иновативни елементи, свързани с разширяване 

полето на културно въздействие на един специфичен жанр на танцовото изкуство. Работната програма е конкретна и тясно свързана с артистичната 

програма. Тригодишният хоризонт в развитието на организацията е разписан убедително. Основните разходи в бюджета са защитени с документи 

или с мотивации в съответната таблица, но има и незащитени разходи – т. 2.1.3.; т. 2.1.7.; т. 2.1.9. Проектното предложение отговаря на целите и/или 

приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на 

програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1456-17301 Интердисциплинарен 
проект

"Обществен комитет 

"Васил Левски" - 

Габрово Сдружение
Хоризонт 25 106410 98 440,00

Хоризонт 25 е проект за продължаване на технологичната 

модернизация и обезпеченост на организацията ни и 

устойчивото развитие в тригодишен хоризонт на основните 

ни проекти - Фестивал за улични изкуства 6Fest и исторически 

сайт и документална филмова поредица на сайта Сторник.

77,50 0,00

Организацията има доказан опит в осъществяването на важни значими проекти в различни градове от страната. Дейността на организацията е 

широкоспектърна: насърчаване на развитието на гражданското общество у нас чрез култура, образование и изкуства. Кандидатът разполага с 

необходимия оперативен капацитет и партньорства в страната и изграден екип. Организацията не разполага със собствено пространство. 

Проектното предложение акцентира върху продължаване на технологичната модернизация и обезпеченост на организацията и устойчивото 

развитие за следващите три години. Артистичната програма е трикомпонентна – Фестивал за улични изкуства 6Fest Пловдив 2023, Създаване на 

собствена карнавална продукция за Фестивал за улични изкуства 6Fest, Документална филмова поредица за историческия сайт „Сторник“ и др. 

Проектът има силно изразена децентрализация на културните събития. Реална образователна програма няма. Кандидатът е представил обща 

информация, която не предполага образователен характер. Партньорствата са подкрепени с писма, от които е видна и ясна тяхната роля. Целевите 

групи и аудиторията са дефинирани, както са идентифицирани техните нужди и е видна ролята им в проекта. Има добър анализ на ресурсите. 

Кандидатът е посочил наличните ресурси и много добре е обоснована необходимостта от придобиването на новите ресурси по проекта. Кандидатът 

е посочил очакваните резултати, които са разписани по години, а част от тях са количествено определени. Има добър потенциал за устойчивост. 

Предложеният план е реалистичен и отговаря на заложените цели на предложението. Заложен е бюджет за нови технологични ресурси. Медийното 

отразяване по проекта е разнообразно и добре разписано, подкрепено с дейности и бюджет. Бюджетната матрица не е с необходимото качество. 

Разходите по т. 2.1.6.; т. 2.1.5.; т. 2.1.15. и от т. 2.1.13. до т. 2.1.16. не са продукционни разходи. Има разходи за товарен автомобил, които са добре 

обосновани с творческата програма на кандидата. В цялост разходите са добре обосновани в бюджетната обосновка.

Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в 

конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2009-2048-17291 Аудиовизуални 
изкуства

ЕМ ПИ СТУДИО 

ИНТЕРНАШЪНЪЛ 
ООД

Програма за устойчиво 

развитие и повишаване на 

продукционния капацитет на 

Ем Пи Студио Интернешънъл 

ООД, за подпомагане на 

дейността му за създаване и 

популяризиране на светлинно 

изкуство в национален и 

международен план.

99953.88 99 953,88

Проектът обхваща реализиране на цялостна стратегия за 

устойчиво развитие на организацията през 2023 г., с фокус 

върху осигуряване на повишен досег на публиките до 

съвременно светлинно изкуство, подпомагащо 

дългосрочното позициониране на българското светлинно 

изкуство на световната сцена и създаване на нови 

възможности за междукултурен обмен. В проекта е заложено 

разгръщане обхвата на дейностите и партньорствата, 

реализиране на заложената културна и обучителна 

програма, част от фестивала LUNAR.

77,00 0,00

Кандидатстващата организация е пионер и една от водещите в реализацията на интерактивни визуални решения и 3D мапинг. Настоящото проектно 

предложение предвижда създаването на 3D и статичен мапинг на фасадите на знакови сгради, както и светлинни инсталации на различни локации в 

столицата, следвайки примера от първото по рода си подобно светлинно шоу в София - Lunar (май, 2022). Проектът отговаря на целите и фокуса на 

програмата. Осъществени са партньорства, заложено е разширяване на административния капацитет на организацията, заявено е ясно 

подобряване на нейната устойчивост и най-вече повишаване на творческия ѝ потенциал. В предстоящото издание на фестивала, организаторите си 

поставят за цел да обогатят програмата и привлекат повече артисти както от България, така и от чужбина. Предвидени са и образователни програми. 

Подобен тип събития са разпознаваеми в последните години в цяла Европа и намират своето място в календара на много европейски столици. Те са 

атрактивни по своя мащаб и характер и съответно привличат най-разнообразни публики. Събитие от този характер би обогатило програмата на 

София.  Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в 

конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1853-17364 Интердисциплинарен 
проект

АЗ СЪМ ВАРНА 
Сдружение

ЗА ЦЕННАТА АРХИТЕКТУРА 

ЧРЕЗ ИЗКУСТВО
93674,31 93 674,31

Мултиплициране на комплексен интердисциплинарен 

подход за комуникиране значимостта на сградите – културни 

ценности като противодействие на тенденцията на 

безразличие към тях, обезличаването им и безвъзвратни 

загуби на НКЦ в България. Целта е комплексният подход да 

се приложи в още няколко града на България, след като 

моделът се е доказал във Варна. Провеждане Фестивал с 

културна програма и базар с цел утвърждаване на район от 

Стара Варна като артистична зона и привличане на нови 

публики.

77,00 0,00

Сдружение „Аз съм Варна“ кандидатства за едногодишен грант за дейността си през 2023 г., насочена основно към опазване и популяризиране на 

архитектурното ни наследство в няколко големи български града – Варна, София и Велико Търново. Организацията е относително нова, но вече има 

опит и резултати от дейности в споменатото направление, разгърнати предимно в град Варна, където е и седалището ѝ. Проектът има относително 

висок естетически потенциал, тъй като е насочен към интерпретация и артистично преосмисляне на ключови сгради – образци на отделни стилове в 

историята на българското урбанистично развитие през последните два века. Налични са и възможности за представяне на българското изкуство 

като общоевропейско културно съдържание. Организацията е създала партньорски мрежи в страната, които са доказани чрез писма за подкрепа. 

Предвидено е провеждането на пленери в три града, както и поредица от изложби. Образователният модул е добре откроен и защитен с финансовия 

план. Създадени са условия за кариерно развитие на творците – както в екипа, така и от общностите, в които ще се реализира проектът. Налични са и 

междусекторни връзки, които ще се реализират на основата на творческото сътрудничество на архитекти, урбанисти, музикални творци. Проектното 

предложение мотивира структурните разходи, насочени към укрепване на организацията, както и всяка една от предвидените дейности, със 

съответни документи. Едногодишният и тригодишният план са прецизни и коректно обвързани с поставените цели. В бюджета се наблюдават 

завишени разходи. Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на 

участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява 

за финансиране.

ORG2022-2309-1038-16480 Музика СНЦ'Елита" 
Сдружение Палитра от изкуства 100000 100 000,00

Проекта цели развитие на сдружението чрез създаването на 

нови творчески инициативи и партньорства в сферата на 

музиката, дигитални и приложни изкуства, предоставяне на 

нови форми за обучение и развитие. Дейностите и събитията 

са и в малки населени места с органичен за достъп до 

изкуство и култура: с.Русаля, с.Лозенец, гр.Ахтопол.

Предоставяне на образователна и артистична програма. 

Представяне на  дигитална изложба в Тракийски 

университет гр. Стара Загора, концерт на българска музика – 
Брюксел

76,50 0,00

Кандидатстващата организация е от особено активните в своя културен сектор и дейността ѝ е от ключово значение за развитието на детската и 

младежката аудитория в редица малки населени места. Проектното предложение е изцяло съобразено с целите, приоритетите и фокуса на 

програмата. Проектната документация е изчерпателна и аргументирано защитена. Творческият потенциал на проекта е висок – предвидени са 

многобройни разнородни артистични дейности. Особено важен аспект на проекта е предоставянето на достъп до култура в малки населени места и 

респективно целенасочената с години работа по децентрализирането на културните прояви в страната, наред с творческото възпитание на деца и 

младежи. Важна част от проекта е и богатата образователна програма. С предвидените дейности с категоричност се предлага благоприятна среда 

за професионално развитие на професионалисти. Подсигурена е широка партньорска мрежа, защитена с необходимите документи. Представената 

тригодишна стратегия за развитие е убедителна и обещаваща. Осъществяването на проекта с категоричност би спомогнал за разгръщането на 

административния и творческия капацитет на организацията и би благоприятствал за нейната бъдеща устойчивост. Бюджетът е целесъобразен, 

обоснован и напълно защитен с необходимите финансови документи. Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на 

програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира 

за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2109-1403-16869 Танц Сдружение "Атом 

Театър" Сдружение
АТОМ ТЕАТЪР - Едногодишна 

програма 2023
100000 100 000,00

Тази година АТОМ Театър ще развие своята работа върху 

мисията да изгради широка разпознаваемост на 

съвременния танц не само в България, но и в международен 

контекст. С оглед на 11г. ни опит ние откроихме основни 

стратегически направления както за 2023г.,така и в 

тригодишен план, чрез което вярваме, че организацията ще 

постигне устойчивост, повишаване качеството на танцовите 

представления, развитие на творческия капитал, капацитет и 

разрастване на междусекторни партьорства.

75,50 0,00

Кандидатстващата организация е с доказана активност в сферата на театралното и танцово изкуство. Творческият потенциал на проекта е висок и 

очертава устойчиви тенденции в развитието на театъра. Залага се на разнообразни творчески и образователни формати за различен тип аудитории. 

Особен интерес представлява новата обучителна танцова програма, в която артистите от театъра ще развиват опита си и като преподаватели. 

„Атом театър“ има доказани партньорства у нас и в редица европейски страни, комуникационни умения, стабилна устойчивост на целите, очакваните 

резултати са ясно дефинирани и доказано постижими за организацията. Като препоръка към реализацията на спектаклите в „Топлоцентрала“ е да се 

обърне внимание на времевия диапазон, представен в проекта (18.00 – 22.00 ч., т.е. 4 часа), което е недостатъчно за строеж на сцена, светлинен 

дизайн, репетиции и представления пред публика. Пропуск в проектния бюджет е, че липсва доказателство за разхода по т.1.3. (счетоводни услуги).

Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в 

конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-0950-17035 Дигитални изкуства БОКС ВИЖЪН ЕООД 
ЕООД

Бокс Вижън - дигитална 

трансформация, ръководена от 

мисия, цели и ценности
98216,00 92 354,00

Основната ни цел е да работим с инструментите и уменията 

на 21 век, за да създаваме качествено културно съдържание, 

което съхранява традиционните ценности на обществото. 

Постигаме го като привличаме професионалисти, развиваме 

потенциала на екипа; модернизираме постоянно 

технологичната си инфраструктура; разширяваме 

партньорствата; подкрепяме институциите на културно 

наследство в тяхната дигитална трансформация; правим 

достъпа на взискателната публика до културно съдържание 

запомнящ се.

75,50 0,00

Бокс Вижън ЕООД е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон през 2016 г. със седалище в град Габрово. Декларира и реализира дейности 

в областта на социализацията и опазването на културното наследство чрез приложение на нови дигитални технологии. Специфика на работата на 

организацията е осигуряване технически и логистични възможности за създаване на дигитални продукти за недвижими ценности и за музейни 

обекти „на терен“. Този метод на работа е особено полезен при резерватите, археологическите обекти и по-малките музеи и галерии, които нямат 

ресурс сами да осъществяват популяризиране и опазване на културното богатство чрез иновативни технологии – холограмни изображения, 

интерактивни игри, дигитални гидове и др. Организацията има офис и се подготвя да разшири творческото си пространство. Проектът има висок 

творчески потенциал с перспективи за развитие на българската култура и изкуство, както и за представяне на българското изкуство като 

общоевропейско творческо съдържание. Иновативна за българския културен контекст е идеята да се работи с по-малки организации от публичния 

сектор – предимно музеи и галерии. Така се постига повишаване на многообразието чрез социализиране на културни ценности от структури на 

паметта, които нямат достатъчен кадрови и технически потенциал. Проектът осигурява достъп до култура на малки населени маста и предлага 

децентрализация на дейностите по опазване на културното наследство. Налични са няколко образователни модула, насочени към по-висока 

квалификация на екипа, както и към обучение на музейни специалисти. Проектът ще осигури по-голяма устойчивост на кандидатстващата 

организация, гарантирана чрез техническо обезпечаване на дейностите и чрез продължителна заетост на част от кадрите. Демонстрирани са 

междусекторни стратегии на успешно полагане на дейностите в полето на дигиталните технологии и опазването на културното наследство. Налични 

са партньорства в страната и в чужбина. За нуждите на настоящия проект като основен партньор е избран Националният политехнически музей в 

София, който е представил писмо за ангажимент. Добре очертан е и тригодишният хоризонт в бъдещата работа на организацията. Разходите са 

структурирани по правилата и повечето от тях са добре мотивирани. Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на 

програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира 

за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1056-16926 Театър Театър - Студио 

Персона Сдружение
Персона - 20ти юбилеен сезон 114570,00 99 500,00

Мисля, че за гранта трябва да наблегнеш на факта, че 

ТСперсона всече повече от 20 години е една от активните 

организации, продуциращи театрални събития в 

независимия сектор. По този начин , в продукциите на 

персона са били ангажирани десетки артисти на свободна 

практика. Да изтъкнеш, че всичко това е било съпътствано от 

много висок процент доброволен труд именно 

75,00 0,00

Организацията развива активна дейност в сферата на съвременните перформативни и социално ангажирани изкуства. Настоящото проектно 

предложение има за цел установяване на административна устойчивост, поддържане на активния репертоар и развитие на нови инициативи, които 

да дадат база за развитие на организацията. Предвиждат се образователни инициативи, социално ангажирани дейности, създаване на среда за 

развитие на професионалисти. В бюджета има два необосновани разхода (т. 2.1.20. и т. 2.1.21.). Проектното предложение отговаря на целите и/или 

приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на 

програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-0113-17028 Културен мениджмънт Сдружение Творци 
Сдружение

Стратегия за устойчиво 

развитие и нови партньорства 

на Сдружение Творци 

127831 99 123,00

Проектът цели продължаване на успешните устойчиви 

практики и партньорства. Нововъведения за администрация 

и маркетинг, развитие на нови публики, закупуване на 

техническо оборудване. Стратегически контакти с 

Македония, Черна гора, Сърбия, Румъния. Балканско и 

национално турне. Театрални спектакли с аудиоописание за 

слепи. 5 регулярни обучения в София, Божурище и Варна; 

обучения за артисти. Запис на втори студиен албум. 26 

събития в страната, 2 национални фестивала, 4 концерта.

74,50 0,00

Организацията има утвърден опит в създаването, изследването и разпространяването на алтернативно изкуство, насочено предимно към аудитории 

със специални потребности. Организацията не разполага със собствено пространство или поне не е ясно от формуляра, тъй като точка 1.3 липсва. 

Кандидатът има добър екип, който да гарантира качествено изпълнение на дейностите. Проектното предложение е със силна централизирана 

насоченост. Проектът цели продължаване на успешните устойчиви практики и партньорства.  Артистичната програма е широкообхватна – 

нововъведения за администрация и маркетинг, развитие на нови публики, закупуване на техническо оборудване, обучения, концерти, фестивали, 

установяване на стратегически контакти с балкански държави, вкл. провеждане на балканско и национално турне и др. Има добра обоснованост на 

образователните инициативи, които са с различна насоченост, което ще допринесе за надграждане на дейността на организацията. Кандидатът ще 

си партнира с широк кръг от разнообразни партньорства, вкл. международни. Има приложени в проекта и подкрепени с писма, от които е видна и 

ясна тяхната роля. Целевите групи са тясно профилирани, както и са идентифицирани техните нужди и е видна ролята им в проекта. Има добър 

анализ на ресурсите. Кандидатът е посочил наличните ресурси и много добре е обоснована необходимостта от придобиването на новите ресурси по 

проекта, вкл. е налична обосновка за разпространението им чрез привлечените партньори. Кандидатът е посочил очакваните резултати, като част от 

тях са количествено определени и са разписани по години. Има добър потенциал за устойчивост. Предложеният план е реалистичен и отговаря на 

заложените цели на предложението. Медийното отразяване по проекта е разнообразно и добре разписано, като има предвидени сериозни разходи в 

бюджета за маркетинг и реклама. Има добра аргументация в проекта за развитието на административния капацитет на организацията и кариерното 

ориентиране на младежи лишени от родителски грижи. По отношение на бюджета не са спазени всички изисквания в бюджетната матрица. 

Разходите по т. 2.1.25. и т. 2.1.26. са структурни, а не продукционни разходи. Бюджетната обосновка в цялост е добра. Има необосновани разходи за 

нощувки. Кандидатът не е представил достоверен източник, обосноваващ разходите, а е дал следната обосновка „Осреднена цена по текущите 

пазарни условия“. Има недопустими разходи по т. 1.10., които са за Програма „Творческа Европа“. Проектното предложение отговаря на целите 

и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на 

програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1328-17484 Нови медии Актифилм ЕООД 
ЕООД

Алтернативни реалности: 

Годишна програма на VR Lab BG
100166 100 000,00

Реализация на 4то издание на Sofia VR Фест, първо издание 

на конференция за артистични и научни изследвания 

“Алтернативни реалности” и  6 срещи на VR lab BG.

74,50 0,00

Проектът е интересен и отговаря на търсенето, предлагането и интереса към новите технологии. Възможността да покаже и теоретизира върху този 

„нов свят“ чрез организирането на фестивал, конференция и издаването на сборник е много добра. Трябва да се направи по-критичен прочит на 

бюджета, като се минимализират разходи. Има дисонанс в описаното в Приложение 2 при „Разходна структура и финансова устойчивост“, както и в 

бюджета. От описаното в Приложение 2 е видно, че ще има продажба на билети, очакват се продажби на пространства и рекламни карета, такса 

участие в конференция и т.н. Тези пера не присъстват в представения бюджет, което го изкривява. Предложеният екип е твърде голям за този 

проект.  Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в 

конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 
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СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1454-17319 Културно наследство
Фондация "Балканско 

наследство" Фондация
Дигитални диалози в полза на 

културното наследство
100000 100 000,00

Проектът цели подкрепа за дейности и капацитети на 

фондация Балканско наследство: специализирана уеб 

платформа, дигитално хранилище, обучения, 

разпространение и комуникация, които да насърчат нейното 

развитие и устойчивост успоредно с диалога между 

секторите на културното наследство и информационните 

технологии в страната и чужбина, създавайки нови 

дигитални пространства и съдържание в полза на културното 

наследство.

74,50 0,00

Фондация „Балканско наследство“ работи в областта опазването и популяризирането на културното наследство. Чрез настоящата кандидатура 

заявява амбицията си да разшири дейността си в областта на дигитализацията, като създаде дигитално хранилище за културни ценности. В проекта 

не е детайлно описано как бъдещата база от данни ще бъде обвързана със съществуващите платформи на музеи и художествени галерии, 

представящи аналогично съдържание в интернет. Не са оповестени принципите за ползване на права за заснемане и дигитално разпространение на 

културни ценности, както и профила на „стоките“, които ще се продават в интернет магазина. Планирана е образователна програма, която е бегло 

щрихирана и не е конкретизирана в работната програма. Проектът има естетически и образователен потенциал, както и потенциал да представя 

българското културно наследство в европейското пространство. Той обаче е по-скоро репродуктивен и популяризаторски, отколкото креативен. 

Няма да се създаде ново културно съдържание, а ще се попълни платформа с дигитализирани обекти, които под една или друга форма имат своето 

публично присъствие и към момента. Проектът би повишил многообразието в полето на културните комуникации, но не в степен, която да доведе до 

създаване на високи естетически и културни образци. Проектът би укрепил частично капацитета на организацията, но не би и осигурил стабилен 

хоризонт за действие през следващите три години, тъй като няма доказателства за продуктивността на идеята за планираната платформа. Частична 

гаранция за качество са доказаните партньорства на организацията, както и успешно реализираните предходни дейности, но не в сектора на 

дигиталното експониране на културното наследство. Най-съществен риск за реализирането на проекта е опасността да фондацията да не получи 

достъп до културно съдържание, което да дигитализира, включително и от двете публични културни организации, от които е получило писма за 

подкрепа с твърде общи формулировки. Без артефакти от фондовете на музеи и галерии, проектът е невъзможен. Хонорарите по т. 1.2. и по т. 1.3. са 

неоснователно завишени. Разходът по т. 1.6. се разминава с предложените оферти; по т. 2.1.2.1. са включени дневни, което е недопустим разход; не 

са представени доказателства за нощувките по 2.1.2.1.; няма доказателства по т. 2.1.2.2.; 2.1.2.3. и 2.1.3.1; сам по себе си разходът по 2.1.3.1. е силно 

завишен в контекста на предлагането на тази услуга в момента.

Проектът не се одобрява за финансиране.       

ORG2022-2009-1027-17089 Театър Фондация "Арт Бюро" 
Фондация

Годишна програма на 

фондация "Арт Бюро"
91910 91 910,00

Мисията на фондация Арт Бюро е да помага на артисти и 

публика да откриват различни форми на изкуство. Екипът 

работи по  проекти и инициативи, които имат за цел 

децентрализацията на културния живот в страната и 

подобряването достъпа до съвременни изпълнителски 

изкуства. Годишната програма на Фондацията се фокусира 

върху реализирането на международна обучителна 

програма за артисти, разпространение на театрална 

продукция за глуха и чуваща аудитория и програмиране на 

открита сцена.

74,00 0,00

Организацията развива дейност в сферата на театралното изкуство в независимия сектор, като работи активно с аудитория от глухи зрители; друга 

дейност, която развива е предоставяне на алтернативно пространство за изява на млади артисти в центъра на София. Проектното предложение има 

за цел да развие дейностите, свързани с глухи и чуващи зрители чрез публично представяне на вече създадени спектакли, както и подготовка за 

бъдещи такива. Предвиждат се и образователни дейности, които ще спомогнат за развитието на социално ангажираното изкуство, както и 

повишаване на културното многообразие. Извън тези дейности се предвижда и разработване на пространство в центъра на София в партньорство 

със Стрийт Шефс ЕООД. В бюджета прави впечатление, че се предвиждат сравнително високи хонорари за административни дейности. Като цяло 

бюджетът е висок на база предвидените дейности. Прави впечатление, че е предвиден висок бюджет за възнаграждения за графичен дизайнер, ПР и 

маркетинг специалист в сравнение със значително занижен бюджет за печат и разпространение на рекламни материали – физически и онлайн. Не е 

предвидено сериозно разширяване на административния екип, а са повишени хонорарите на наличния такъв.  Проектното предложение отговаря на 

целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието 

на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2109-2257-17378 Културен мениджмънт нонсофия Сдружение
Галерия и архив *Нонсофия* - 

Културна програма 2023
99998,66 99 998,66

Стратегическа културно-образователна програма от 

международни и национални събития, свързани с 

утвърждаването на геометричното изкуство като значимо 

направление в културната традиция на България и 

популяризирането на българската геометрична 

художествена общност в чужбина. 

74,00 0,00

Организацията е интересна и е първата и единствена нестопанска организация в страната, целяща популяризирането на геометричната абстракция 

и консолидирането на местна геометрична общност. Проектът е иновативен и цели финансирането на стратегическа културно-образователна 

програма от международни и национални събития, свързани с утвърждаването на геометричното изкуство като значимо направление в културната 

традиция на България и популяризирането на българската геометрична художествена общност в чужбина. Кандидатът има средно ниво на 

оперативен капацитет – материална база и екип, който се състои само от един административен експерт – ръководител на проекта и асистент по 

проекта. Не е предвидено привличането на творчески експерти. Артистичната програма акцентира върху организирането на пет изложби в своята 

галерия и поне три извън в чужбина. Добре разписана е информацията в проекта по отношение на разширяване на административния капацитет и 

инициативите за кариерно развитие, както и провеждането на няколко културни събития. Целевата група е дефинирана и има обоснованост при 

избора на аудиторията. Тъй като проектът има международно измерение, кандидатът е в процес на преговори с 5 чуждестранни организации. 

Представено е едно подкрепително писмо с превод на български език от унгарска организация и две други на английски език от организации от 

Великобритания и Нидерландия. Има обоснованост на критическата мисъл чрез организирането на образователни събития: детски ателиета, 

насочващи обиколки за възрастни, тематични лекции, прожекции и дискусии. Представен е анализ само на наличните ресурси. Има обоснованост на 

най-важните разходи за реализация на проекта. Техническото обезпечаване на материалната база е под формата на закупуване на техника. Има 

изведени очаквани резултати, които са представени общо за 3-годишния период. Проектът е със задоволителна устойчивост след приключване на 

проекта. Планът за разпространение в проекта е разписан задоволително и основно чрез международните партньори, за които има преведено на 

български език едно потвърждение за партньорство. Бюджетната матрица е попълнена коректно. Спазени са всички изисквания в Условията на 

Програмата. Бюджетната обосновка  не е с необходимото качество. Но има и необосновани разходи, за които кандидатът не е представил никакви 

доказателства: по т. 1.4.; т. 2.1.4. и по т.2.1.5.  Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до 

качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. 

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2009-1242-17091 Игрално кино Гарти Филмс ЕООД 
ЕООД

Осигуряване на устойчиво 

развитие и повишаване на 

организационния и творчески 

капацитет на продуцентска 

компания Гарти филмс чрез 

развитие на пакет авторски 

филми на български 

режисьори.

66478.00 66 478,00

Разширяване на административния капацитет, подпомагане 

на финансовата устойчивост, диверсифициране и 

повишаване на качеството на творческото съдържание на 

Гарти филмс и последващото му разпространение чрез 

стратегическо, финансово и художествено развитие на пакет 

авторски филми на български режисьори, което ще осигури 

възможност за изява на авторите, продължителна заетост на 

административния екип, ще достигне до нови публики и ще 

въведе организационна стратегия за дългосрочен модел на 

работа.

73,50 0,00

Представен е проект с потенциал, но и с известен дисонанс в акцентите. Компанията, която кандидатства, е сравнително млада и очакването би 

било да се разработи много по-задълбочено административно-организационния капацитет. В случая акцент е поставен върху продукцията на три 

филма. Липсва образователна програма, насочена извън компанията. Разходите по т. 1.5. не са структурни разходи, защото се явяват драматургични 

консултации за 3 филма. Има известно раздвояване на разходите за уебсайт в т. 2.1.8 и т. 2.2.1, които също са структурни разходи, защото се отнасят 

за сайт на компанията, който по своето същество е дълготраен актив. Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на 

програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира 

за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1350-17137 Интердисциплинарен 
проект

СДРУЖЕНИЕ 

"КОНЦЕРТИ.БГ"         
Сдружение

MUSIC TRAVELLER 96970 96 970,00

С проект MUSIC TRAVELLER предлагаме стегната програма, 

която едновременно продължава, но и надгражда 

интензивния темп на развитие на Сдружение „Концерти.БГ“. 

Чрез предложените от нас дейности залагаме стратегически 

приоритети, които формулирахме заедно с артистите от 

нашата общност на базата на проведени изследвания и 

дискусии в сектора. 

73,50 0,00

Кандидатстващата организация е с доказана активност в своята културна област и проектното предложение е съобразено с условията, целите и 

фокуса на програмата. Проектът е с висок художествен потенциал и реализирането му би спомогнало за повишаване на многообразието от 

предлагано творческо съдържание. Особено важен акцент в него е стремежът към децентрализиране на музикалните прояви и организиране на 

събития в няколко града из страната. Застъпен е и образователен модул с обещаващ фокус. Предложената тригодишна стратегия за развитие е 

задоволителна. Осъществяването на проекта с категоричност би благоприятствало за разгръщането на административния и творческия капацитет 

на екипа и би гарантирало стабилността на организацията. Предвидена е сериозна мрежа от доказани с необходимата документация партньорства. 

В по-голямата си част бюджетът е реалистичен и обоснован. Изключение правят няколко момента в бюджетирането. В обосновката на 

административните разходи не е убедително диференцирана ролята на ръководителя (т. 1.1.), на мениджъра (т. 1.3.) и на координатора (т. 1.4.) на 

проекта (не може да се гарантира, че няма припокриване на функции) и не е защитена необходимостта от трите длъжности, за които се предвижда 

12-месещно възнаграждение. Също така не е убедително диференцирана и обоснована ролята на ПР консултанта и мениджър (т. 2.1.5. и ) и на 

Мениджъра социални медии (т. 2.2.2.), за които също са предвидени 12-месечни възнаграждения. Проектното предложение отговаря на целите и/или 

приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на 

програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2109-1626-17341 Музика Арденца  Фондация Арт-фасетана фондация 
Арденца

95707.00 95 707,00

Разширяваме дейността си в зала Арденца и извън нея. 

Ателиета по музикални игри, рисуване, музикално-театрални 

спектакли, майсторски класове на световно признати 

музиканти, серия лекции за природата на музиката, поръчка 

за създаване на нови произведения, издаване на клавирни 

триа от български композитори, концертна дейност. 

73,00 0,00

Кандидатстващата организация е с доказана активност през годините в сферата на своята многообразна музикална и интердисциплинарна дейност. 

Проектното предложение е съобразено с целите, приоритетите и фокуса на програмата. Творческият потенциал на проекта е висок, особено по 

посока развитието на българската музикална култура, композиторско и изпълнителско изкуство. Залага се на разнородни творчески формати 

(включително интердисциплинарни) за различен тип аудитории и на многообразие от предлагано художествено съдържание. Проектното 

предложение продължава и надгражда основната мисия на организацията – предоставяне на целогодишен широк достъп (главно безплатен) до 

изкуство и култура в малки населени места и периферни райони. Също така са предвидени инициативи, създаващи благоприятна среда за развитие 

на професионалисти в сферата на изкуствата. Важен акцент са заплануваните множество образователни събития (майсторски класове, лекции) и 

такива, които имат за цел естетическото и приобщаващо възпитание и образование на детска и младежка аудитория с цел развитие на бъдещи 

публики. Друг важен аспект на проекта е стремежът към подсигуряване на целогодишна заетост на екипа и към повишаване на неговия капацитет, 

обвързани със стремежа към все по-стабилна устойчивост на организацията в контекста на тригодишния им план за развитие. Доказано е наличието 

на работеща партньорска мрежа. В по-голямата си част бюджетът е разумен, целесъобразен и защитен с необходимите документи. Налични са три 

необосновани разхода за консултантски услуги към административните разходи (т. 1.5.; 1.6.1. и 1.6.2.), както и няколко завишени продукционни 

разхода за хонорари (т. 2.1.5.; 2.1.6. и 2.1.9.).  Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до 

качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. 

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1044-16946 Културен мениджмънт

Асоциация за 

свободен театър – 

сдружение на 

свободно 

практикуващи 

професионални 

театрални групи (ACT) 
Сдружение

Развитие, устойчивост и 

повишен капацитет на 

свободната сцена на 

изпълнителските изкуства

77608 67 168,00

Проектът цели АСТ да бъде припозната браншова 

организация на свободната сцена, предоставяща услуги, 

обучения, застъпничество. За 2023 г. поставяме фокус върху 

обученията за професионалисти, консолидиране на екипа и 

продължаване на успешни инициативи от 2021 като срещи 

със студенти и университети, децентрализация на АСТ Фест, 

дискусии с професионалисти, стратегически партньорства.

73,00 0,00

Дейността на кандидата е от ключова важност за културния сектор в България, тъй като работи активно за развитие и популяризиране на 

независимите културни организации в сферата на сценичните изкуства. Организацията не разполага със собствено сценично пространство, но през 

годините е показала високо професионално и организационно ниво, доказателство за което са реализираните инициативи и добрия екип. 

Настоящото проектно предложение цели да бъде припозната браншовата организация на свободната сцена, предоставяща услуги, обучения, 

застъпничество. Проектът ясно разписва инициативи, изграждащи среда за кариерно развитие на професионалисти в сферата на изкуствата, 

разширяване капацитета на екипа, децентрализация на АСТ Фест, дискусии с професионалисти, стратегически партньорства. Партньорствата са 

разнообразни и подкрепени с писма, от които е видна и ясна тяхната роля. Има привлечени международни партньори. Писмата от чуждестранните 

партньори не са преведени на български език. Има потенциал за развиване на критическа мисъл. Целевите групи са ясно дефинирани, както са 

идентифицирани техните нужди и е видна ролята им в проекта. Проектът предлага добра степен на децентрализация на изкуствата. По отношение 

на ресурсите, кандидатът не разполага със собствена материална база, но има информация за наличните активи и човешки ресурси, с които 

разполага към момента. Липсва информация за необходимостта от придобиването на новите ресурси по проекта. Недостатъчно добре е 

аргументирана финансовата устойчивост на проекта. Най-важните разходи за реализация на проекта са само изброени, без да има обоснованост. 

Очакваните резултати са добре изведени по години. Има задоволителен потенциал на устойчивост след приключване на проекта. Планът за 

разпространение в проекта е разписан добре под формата на широк набор от медийно отразяване, като са предвидени разходи за маркетинг и 

реклама в бюджета. Бюджетната матрица е попълнена коректно. Бюджетната обосновка не е с необходимото качество. Разходите в бюджетната 

обосновка в цялост не са достатъчно добре обосновани. Не са представени никакви достоверни източници, обосноваващи хонорарите на екипа и 

експертите. Разходите по т. 2.2.2. за платена реклама в социални мрежи са необосновани. Кандидатът не е приложил източниците, на които се е 

позовал при формирането на тези разходи от 2880 лв. Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело 

до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. 

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-0916-17295 Театър Фондация "За 

Родопите" Фондация
Фондация За Родопите. 2023 100000 100 000,00

През 2023 г Фондация За Родопите предвижда целогодишна 

дейност в три основни направления: организиране и 

провеждане на Международния фестивал за детска и 

младежка публика Забранено за възрастни в Смолян и 20 

други населени места в областта, разпространение на 

собствена артистична продукция в Смолян, София и Русе и 

участия в международни фестивали и форуми в Швеция, 

Индия, Германия и Нидерландия.

72,50 0,00

Проектът предполага устойчивост и развитие на досегашните дейности на кандидатстващата организация, както и амбициозно развитие на 

административния и творчески потенциал. Кандидатът демонстрира опит в работата с проекти и организационен потенциал. Надграждането на тези 

факти е важно и логично предвидено в дейностите на проекта. Проектът едновременно е амбициозен и съдържа образователни модули, стреми се 

целенасочено и особено фокусирано към разпространение на културни продукти извън обичайните центрове, предвижда своеобразна 

децентрализация, което го прави обещаващ. Поради това е релевантен както на културната ситуация в страната на национално ниво, така и на по-

локално. Привлечени са подходящи международни партньори. Бюджетът е реалистичен и обосновката дава необходимата информация за 

разходната част, с изключение на разходите по т.1.5., които са недопустими, и по т. 2.1.6., за които не са представени доказателства. Проектното 

предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в 

която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-1909-1946-16938 Музика "Арт Хостерс"  ЕООД

Въвеждане на нови механизми 

за културен мениджмънт и 

развитие на нова посока в 

дейността на културно 

пространство PORTRAIT

194245.00 100 000,00

Проектът предвижда въвеждане на нови механизми за 

културен мениджмънт за стимулиране на творческия 

потенциал на артистите и създаването на продукция от 

специални музикални концерти. Предложената от нас 

програма ще даде възможност за развитие на музикални 

проекти в концертни програми и представянето им пред 

публика. Партньорствата с водеща българска медия и най-

големия музикален джаз форум в България ще разширят 

аудиторията и ще развият нова посока в дейността на 

културно пространство PORTRAIT.

72,00 0,00

Проектът предвижда въвеждане на нови механизми за културен мениджмънт за стимулиране на творческия потенциал на артистите и създаването 

на продукция от специални музикални концерти. Кандидатът е посочил организирането на 32 музикални концерта в областта на българската джаз 

музика, без да има повече информация за тях. А в случай на локдаун, концертите ще бъдат проведени без публика и дигитализирани. Недостатъчно 

добре е аргументирана децентрализацията на културното съдържание. Видно от разписаното в проекта, концертите ще се проведат само в София. 

По проекта се предвижда и партньорства, подкрепени с писма за подкрепа. Не се предвижда включване на международен партньор. Недостатъчно 

добре е аргументиран потенциалът за развиване на критическа мисъл. Целевите групи нe са ясно дефинирани, както нe са идентифицирани техните 

нужди и не е видна ролята им в проекта. Разписани са общо. Не се предвижда специална образователна програма, вместо това е представена обща 

информация за потенциален образователен характер на подкасти, финансирани по друга програма на НФК, към които ще бъдат включени 

селектирани концерти от този проект. По отношение на ресурсите кандидатът е посочил разнородни налични ресурси и много добре е обоснована 

необходимостта от придобиването на новите ресурси по проекта, както и партньорите за разпространение. Сравнително добре е аргументирана 

устойчивостта на проекта. Предвиждат се освежителен ремонт с приложено КСС. Разходите за текущ ремонт и доставка на материални и 

нематериални активи заедно не надвишават 20% от общите допустими разходи по проекта. Недостатъчно добре са аргументирани резултатите от 

реализацията на проекта. Кандидатът е представил обща информация за ефекта от събитието. Липсва количествено измерение. Планът за 

разпространение в проекта е разписан много общо. В проекта не са заложени разходи за маркетинг и реклама, а кандидатът само е посочил в 

проекта, че ще разчита на разпространение и популяризиране през своите партньори – Jazz FM Radio и Бански джаз фестивал. По отношение на 

бюджета – бюджетната матрица е попълнена коректно. Спазени са всички изисквания в Условията на Програмата. Бюджетната обосновка е с 

необходимото качество. В цялост разходите са много добре обосновани.      Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на 

програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира 

за финансова подкрепа. Проектът не се одобряваза финансиране.

ORG2022-2109-2229-17379 Интердисциплинарен 
проект

Международна 

Фондация България 

2002 Фондация

Едногодишна подкрепа 

"Академия Чаплин"
95940 89 040,00

Ромската общност е наша основна целева група. Работим за 

формиране на нагласи у младите хора за общуване с 

изкуствата и културата. С тази цел създадохме Академия 

Чаплин.В предложената тригодишна програма надграждаме 

идеята и поставяме фокус върху образователните услуги, 

съчетаващи задължителни предмети с форми на изкуствата, 

създаване и продажба на собствено производство, с 

участието на млади хора от общността, и широко 

популяризиране на ромското изкуство.

72,00 0,00

Международна фондация „България 2002“ е организация, работеща в обществена полза, ангажирана с образователните и културни нужди на 

ромските и етническите групи в България. За своята дейност екипът ползва помещенията на читалище „Ромски таланти“ в квартал „Факултета“ в 

София. Реализирали са редица проекти в съответствие с избраната мисия. Целевата им група са младежи от 12 до 16 години от ромската общност в 

столицата. Планират да създадат 54-минутен документален филм за известни творци с ромски произход. Концепцията не е иновативна, но 

резултатът би бил полезен за българското общество. Продуктивна е и идеята за създаване и обогатяване на дигитална платформа с образователен 

характер. Представените идеи биха обогатили българската култура с нови щрихи за артисти и други творци от ромски произход. Ще се повиши 

многообразието в културната среда, но няма достатъчно доказателства за предлагане на качествено творческо съдържание. Реализирането на 

проекта би осигурило достъп до култура на периферна територия, каквато е квартал „Факултета“; ще предложи децентрализация на достъпа до 

култура. Описаният образователен модул е подходящо свързан с потребностите на целевата група, но за него не са предвидени конкретни суми в 

бюджета. Евентуалното реализиране би разширило административния капацитет на организацията чрез продължителна заетост. Доказани са 

партньорства в страната, но не и такива в чужбина. Тригодишният хоризонт пред работата на организацията е отчетливо очертан, но той не е 

гарантиран, поради декларираното от екипа очакване, че без финансиране по настоящия проект активностите на организацията ще бъдат силно 

редуцирани. Проблематично е и отсъствието на самостоятелни офиси на организацията, което поставя пред несигурност образователните ѝ 

програми. Бюджетът предвижда грант от НФК – 99978 лв. и собствено участие – 16645 лв. Предвидените разходи за трима членове на екипа на трудов 

договор са добре обосновани. Сумата по 1.4. е завишена. Сумите по т. 2.1.1., 2.1.2. и 2.1.3. са завишени. При продукционните разходи за 

документалния филм също се наблюдава завишаване.  Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело 

до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. 

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1039-17480 Интердисциплинарен 
проект Ноу Блинк ООД ООД Ноу Блинк 2023 100000,00 100 000,00

Проектът включва дейности по устойчиво развитие в няколко 

стратегически направления и предлага: 1/ надграждане на 

критическото съдържание за българско кино/филми с фокус 

върху теми с голямо обществено значение с цел развитие на 

аудиторията и обществото; 2/възможност за реализация на 

дългосрочния план за задържане, разширяване и 

надграждане на организационния и административен 

капацитет; 3/частично подпомагане създаването на 

филмово произведение;Предвижда се и маркетингово 

проучване.

72,00 0,00

Кандидатстващата организация отговаря на условията на програмата и проектното предложение е в голяма степен съобразено с целите, 

приоритетите и фокуса на гранта. Основен проблем в проектната документация е многословността на текстовете в някои части за сметка на липсата 

на ясен фокус. Проектът предлага концепция и развива вече изградени  форми на създаване на съдържание и неговото разпространение. Близките 

му връзки с други платформи (Гледам.БГ) правят дистрибуционните идеи осъществими. Екипът на проекта е идентичен в някои от позициите с друг 
представен проект, което би било твърде натоварващо от гледна точка на работна заетост, особено при ръководителя, чиито възнаграждения са 

твърде високи и при евентуално одобрение биха направили работния му ден повече от 16 часа („За основа е взето средномесечното 

възнаграждение за София – град, което по данни на НСИ за първите 6 месеца на 2022 г. е в размер на 2300 лв./мес. бруто, като са отчетни и 

спецификите за длъжността“). Разходът за „външна услуга за консултантски услуги по повод разписването и управлението на проекти, с които да се 

надгради организационния капацитет и да се подсигури устойчивост“, допълнително утежнява бюджета (разходът е съгласно приложена оферта).  

Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в 

конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-0531-17396 Интердисциплинарен 
проект

 „Център за 

неформално 

образование и 

културна дейност Алос
“ Сдружение

Годишна програма на Център 

АЛОС 2023
97150 90 000,00

Разгръщане на богата програма от 40 разнообразни събития 

в основните направления на работа на АЛОС. Художествено 

образование с уъркшопи за художествени инсталации, 

Театър с 4 постановки на Марий Росен и Здрава Каменова, 

Литература с разпространение на 3 книги и Образование 

чрез изкуство. Последното направление включва създаване 

на образователни настолни игри и турнири в музейната 

партньорска мрежа на АЛОС. 

71,50 0,00

Проектът предполага устойчивост и развитие на досегашните дейности на кандидатстващата организация. Надграждането на тези факти е важно и 

логично предвидено в дейностите на проекта. Част от художествения потенциал на предвидените дейности е надценен. Проектът едновременно е 

амбициозен и съдържа образователни модули, стреми се целенасочено и особено фокусирано към разпространение на културни продукти извън 

обичайните центрове, предвижда своеобразна децентрализация. Поради това е релевантен както на културната ситуация в страната на национално 

ниво, така и на по-локално. Бюджетът е реалистичен и обосновката дава необходимата информация за разходната част.  Проектното предложение 

отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада 

в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1911-17044
Интердисциплинарен 

проект

Асоциация за изкуство 

и младеьки 

инициативи 

"Студията" Сдружение

Между дигиталното и реалното 
Vol.2

99847,00 99 847,00

Между дигиталното и реалното Vol.2  е продължаваща 

стратегия  на АИМИ Студията за развиване на социален 

инструмент за превенция на дигитални зависимости при 

деца и  юноши чрез създаване и разпространение на  

интерактивни творчески проекти в дигитална, сценична и 

градска среда- провеждане на ателиета и уъркшопи, 

заснеманене на спектакли и презентации, създаване на 

мюзикъл, уличен спектакъл ,изиграване на театрални 

представления на живо и провеждане на двудневен мини 

фест в градска среда.

71,50 0,00

Проектът с със специфична насоченост – превенцията на деца и младежи в дигитална среда, фигурираща с първостепенно значение, както и 

(формулирано с думите на кандидата) „развиване на умение за саморегулация при употреба на дигитални устройства“. Организацията демонстрира 

висока степен на ангажираност и инвестиция на време и усилия, което личи както от постигнатото досега (на два пъти и с подкрепата на НФК), така и 

от подробно разработения тригодишен план. Бюджетът е балансиран и реалистичен спрямо нуждите на проекта. Проектното предложение отговаря 

на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в 

изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-2246-16487 Театър ТЕАТЪР ДАНИ И 

ДЕСИ ООД  ООД
Посланици  на българското  

куклено изкуство
55036 55 036,00

Идеята  на проекта е за дигитализация на част от 

продукцията на Театър Дани и Деси, както и аудиозапис на 

приказки,  позиционирани в онлайн пространството.С 

реализирането на тези идеи, много деца в България и извън 

нашите граници, ще могат по всяко време да се докоснат до 

българското изкуство.Другото направление на трупата е 

представяне на безпл.спектакли за българските деца в 

чужбина, за да помнят и съхраняват българскаото слово, да 

се запознаят с български автори и  българско куклено 

изкуство.

71,50 0,00

Организацията развива активна дейност в сферата на кукления театър за деца. Настоящото проектно предложение има за цел да създаде 

дигитално съдържание с детски спектакли и да осъществи турне в няколко европейски държави, в които да реализира куклени спектакли сред 

българските общности. Привлечени са български училища в чужбина като партньори. Проектът е важен за децентрализацията на културно 

съдържание и поддържането на активната дейност и развитието на организацията. За някои от разходите не са приложени доказателства. 

Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в 

конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2109-1737-17337 Културен мениджмънт галерия Нюанс ООД

Иновативна програма за 

устойчиво развитие и 

модернизиране на 

изложбената политика и 

експозиционната среда на 

галерия Нюанс ООД

149607.00 91 501,00

Проектното предложение на организацията има за цел 

повишаване на организационния капацитет, успешно 

развитие както на локалните, така и на международните 

партньорства и ефективна и успешна реализация на 

заложената културна и обучителна програма. Целим не само 

да запазим, но и да надградим и модернизираме дейността 

си с помощта на иновативна стратегия, чиято мисия е 

благотворно влияние върху всички звена от нашия бранш.

71,00 0,00

Екипът на галерия „Нюанс“ се стреми да наложи пространството, разположено в сърцето на София, като разпознаваемо културно средище. 

Организацията е с доказана активност, надгражда свои инициативи и развива образователни модули, като фокусът са изящните изкуства. Такива 

участия са например: „Нощ на музеите“, „Салон на галериите“ и провеждането на 4 уъркшопа по класически технологии в реставрацията и 

иконописта. Възпитава своите публики – детска изложба със съдействието на ателие „Прегърни ме“ и ежегодното издание на поредицата от 

изложби, посветени на стари майстори. Галерията инвестира ресурс в провеждането на конкурс за млади автори, където е предвиден награден 

фонд. Финансиране на проекта би спомогнало за повишаване на организационния капацитет, извършване на належащия ремонт, закупуване на ДМА 

и в самата реализация на предвидените инициативи. Не на последно място е работата за внедряване на качествен маркетинг в интернет 

разпространението. Намеренията са за утвърждаване на галерията в културния календар не само у нас, но и в чужбина. Организацията предвижда 

самофинансиране. Проектът е написан с вещина, но са налице пропуски. Разходът по т. 2.1.10. не е продукционен, а структурен; сумата по т. 2.2.1. е 

написана като продукционна, а тя по същината си е структурна. Не са представени доказателства за разхода по т. 2.1.6. и т. 1.2.8. Проектното 

предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в 

която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1231-17420
Аудиовизуални 

изкуства
Фондация Рефлектор 

Фондация Какъв е проблемът? 69001 69 001,00

„Какъв е проблемът?“ е инициатива, която използва 

средствата на социалната фотография, документалистиката 

и графичния дизайн, за да създаде високо художествено 

авторско съдържание, което да комуникира лични истории и 

гледни точки на засегнати страни по актуални социални теми 

като бедността, природните бедствия, образованието, 

здравето, агресията и
зависимостите.

71,00 0,00

Настоящото проектно предложение коментира актуални социални проблеми от различно естество чрез средствата на социалната фотография, 

документалистиката и графичния дизайн. Проектът е добре аргументиран, ясно разписан и в голяма степен отговоря на целите и фокуса на 

програмата. Проектът предвижда както устойчиво развитие на досегашната дейност на организацията, така и разширяване на административния ѝ 

капацитет, включително по посока развитие на ясна  комуникационна стратегия. Заложена е образователна програма, която ще ангажира публиките 

със серия от публични дискусии по темите. Недостатък на проектното предложение е, че не успява достатъчно убедително да защити реализацията 

на артистичната си програма. Предвидени творчески дейности не убеждават в създаването, продуцирането и представянето на продукт с високо 

художествено и естетическо съдържание – една от основните цели на настоящата програмата. Поставените в проекта теми и въпроси провокират 

интерес и ангажираност и реализирането на проекта би спомогнало за разширяване на предлаганото културно многообразие, но кандидатът трябва 

да се насочат към програми, които финансират проекти в сферата на изкуствата, чиито творчески продукции са тематично обвързани и адресират 

актуални социални проблеми.

Проектът не се одобрява за финансиране.      



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1915-16567 Културен мениджмънт ВТ Ивентс  Сдружение
В СРЕДАТА:културни практики 

с перспективи
119315 99 850,00

В СРЕДАТА: културни практики с перспективи е 

образователна програма за културни мениджъри, които ще 

работят с ресурсите на градовете Велико Търново и 

Габрово. Програмата ще даде практични знания за начини на 

работа с местните общности,каузите, ценностите, екипите и 

моделите на работа. На фокус ще бъдат поставени 

инициативи от неправителствения сектор, както и добри 

примери от работата на културни институции и крос секторни 

партньорства.

71,00 0,00

Кандидатстващата организация е особено активна и нейната дейност е с ключово значение за културния живот на Велико Търново. Проектното 

предложение съответства на условията, целите и фокуса на програмата. Проектната документация е добре разработена, логично обоснована и 

аргументирано защитена. Акцент в проекта е обучителната програма, която се очаква да резултира и в конкретни артистични 

инициативи/колаборации – разнообразни творчески проекти, които поради нестандартния замисъл на проекта няма как да бъдат конкретно описани 

предварително. Поради тази особеност хипотетичният творчески потенциал на проекта се определя като средновисок. Респективно – обвързаните с 

него критерии за оценяване предполагат междинна оценка. Осъществяването на проекта би оказало благотворно влияние върху процеса на 

децентрализация на културния живот и предоставянето на достъп до култура за по-малки населени места. Образователният модул е широко 

застъпен в предлаганата програма на дейностите.  Заявените многобройни партньори по проекта са потвърдени с нужната документация. 

Тригодишният план за развитие е задоволителен. Административният капацитет на кандидатстващата организация е безспорен. Реализирането на 

проекта категорично би благоприятствало за разгръщане на потенциала на екипа. Бюджетът в по-голямата си част е целесъобразен, добре 

обоснован, коректно попълнен и защитен с необходимите финансови документи. Изключение прави само разходът по т. 2.1.6. за дневни, който е 

недопустим. Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но 

в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за 

финансиране.

ORG2022-2309-1332-17453 Документално кино Смарти пентс шуутър 
ООД

Развитие на социално 

ангажирани документални 

филми и представяне и 

популяризиране на 

българското документално 

кино сред българската публика 

и на международни филмови 

форуми и фестивали

77685 77 685,00

Проектът предвижда изграждането на видим профил на 

независимата продуцентска компания чрез развитие на два 

проекта за документални филми, участие в престижни 

международни филмови форуми и фестивали с цел 

популяризация на проектите и на българското кино като 

цяло, участие в образователната програма на Колумбийския 

университет с последния документален филм, 

популяризиране на документалното кино в България, с 

таргет млади публики, и затвърждаване на структурната 

независимост на организацията.  

70,00 0,00

Проектното предложение не е съобразено с фокуса, целите и приоритетите на програмата. С него не се предлага стратегия за цялостна годишна 

дейност на организацията, а реализиране на различни дейности, които не са убедително развити. Поради това проектното предложение не може да 

отговори на значителна част от критериите за оценка и на практика е съдържателно лек. Художественият потенциал на проекта не е убедително 

защитен. Не става съвсем ясно доколко предвидените дейности ще спомогнат за развитието на българската култура и изкуство и по какъв начин ще 

ги впишат в общия контекст на световното културно съдържание (цитират се международни форуми и др.). Не се предвижда въвеждане на нови 

форми или новаторски идеи, свързани с представянето на изкуство. Налична е заявка за повишаване на многообразието от предлагано творческо 

съдържание, но не е представена убедителна аргументация за това как точно ще бъде постигнато това (предлага се развитие на 2 филма). 

Проектната документация е незадоволителна, проектът не е убедителен. Структурно е объркан (на много места се цитират предишни успешни 

дейности, които не са част от настоящия проект). Образователната програма всъщност не е образователна програма, а участие на предишен филм в 

програма на университет. Бюджетът е целесъобразен.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1318-17290 Интердисциплинарен 
проект Танц БГ Сдружение Художествен проект 113020 99 980,00

Проект за развитие артистичната дейност и художественото 

съдържание на Сдружение ТАНЦ БГ.. Фокусът на 

организацията при осъществяване на 3 годишния си план,  

ще бъде насочен приоритетно към създаване на артистични 

продукти с високо художествено съдържание, 

разпространение и популяризиране в международен мащаб, 

развитие на устойчиви международни партньорства, 

обогатяване на съдържанието на Фестивал за съвременни 

изкуства ВОДА.

69,00 0,00

Кандидатстващата организация е сред особено активните оператори на културни събития в областта на танца. Проектът е с висок творчески 

потенциал и е съобразен с условията, целите и фокуса на програмата. Залага се на разнородни творчески формати, включващи изяви на 

професионалисти с непрофесионалисти, което не винаги води до продукции с висока художествена стойност. Кандидатстващата организация има 

доказани партньорства, комуникационни умения, стабилна устойчивост и работи по посока на разширяване на творческия си потенциал. Недостатък 

на проектното предложение е неясната обосновка за големия разход по т. 2.1.1. (за хонорари на танцьори на свободна практика, участващи в 

спектаклите на танцова компания ДЮН) – отбелязани са 6 хонорара по 3400 лв., но не е ясно за колко спектакъла. В приложения в допълнителни 

документи договор на танцьор  участник в спектакъл, е отбелязана сумата от 2150 лв. за един месец и също не е отбелязано за колко представления. 

Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в 

конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 
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ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1759-17371 Нови медии
Криейтив Кет Дизайн 

ЕООД ЕООД

Развитие на двуезична онлайн 

платформа и създаване на 

годишно двуезично печатно 

издание ВИЖ! за българско и 

международно 
разпространение

86973 86 973,00

Проектът предвижда развитието на новия двуезичен сайт на 

Виж!, който промотира българските култура и изкуство в 

страната и чужбина, както и създаването на ново за 

българския пазар печатно двуезично годишно списание. 

Проектът цели създаване и развитие на медийна марка, 

съчетаваща динамична комбинация от печатни и онлайн 

медии, със съвременен дизайн на високо ниво, отличителна 

фотографска и журналистическа култура и международно 

разпространение. 

68,00 0,00

Кандидатстващата организация отговаря на условията на програмата, но проектното предложение не е съобразено с целите, приоритетите и фокуса 

на гранта. Предвидената едногодишна артистична програма е недостатъчно аргументирана, за да защити художествения потенциал на проекта, с 

който са обвързани редица критерии за оценка. В проекта недостатъчно ясно е изведено по какъв точно начин осъществяването на заложената 

програма ще гарантира разгръщането на творческия и административния капацитет на организацията. По проекта недостатъчно убедително е 

защитена предвидената като такава образователна програма под формата на периодично издание за култура. Партньорската мрежа е 

проблематична и няма да обогати по никакъв начин творческото съдържание на проекта. Представените подкрепителни писма не предлагат участие 

в дейностите, а само популяризиране на културния продукт. Писмата за партньорство са с идентични текстове, което показва формално отношение 

към работата. Целевите групи не са ясно дефинирани, а са разписани общо. Кандидатът е обосновал ясно очакваните резултати по години от 

реализирането на посочената програма. Има задоволителен потенциал на устойчивост. По отношение на бюджета има незащитени разходи по т. 

1.1.4. – кандидатът не представил документи, които да обосноват разхода. Проектът не отговаря на съдържателните условия на Програмата за 

създаване на нови творчески продукти, а предвижда само надграждане на съществуващо издание и сайт за култура.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1506-17440 Интердисциплинарен 
проект

Гараж - колективна 

платформа за 

независими артисти 
Сдружение

Годишна програма на ГАРАЖ 

КОЛЕКТИВ 2023
99383 99 383,00

В това проектно предложение ГАРАЖ създава нова 

артистично-образователна програмна линия Imaginative 

Situation Room, която цели генериране на партньорства и 

създаване на нови продукции с 10 международни и локални 

артисти и куратор, като също така планира четири 

артистични резиденции през 2023 г. за развитие и създаване 

на третата част от трилогията dragON - dragON Forever в 

Швеция, Северна Македония, Словения и Белгия, както и 

ангажиране на административен екип и артистичен екип за 

2023 г. 

67,50 0,00

Кандидатстващата организация е разпознаваем оператор на културно съдържание и активен участник и партньор в редица международни формати. 

Основен проблем в проектната документация по отношение на надграждането на артистичната програма е липсата на конкретика в съдържателната 

част и незадоволителна аргументация на резиденциите. Това прави невъзможно оценяването на важни групи критерии и най-вече на тези, които са 

свързани с развитието на българската култура и изкуство и по какъв начин се вписват в общия контекст на европейското културно съдържание. В 

проекта не се предлага достъп до култура в малки и отдалечени населени места. Обявените партньорства с Драматичен театър „Рачо Стоянов“ в 

Габрово, НХК – Бургас, „Денс стейшън“ – Бургас и Дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив не са защитени с писма за партньорства. В 

предвидения образователен модул отново няма фокус върху съдържателната част. Добре обоснована е програмната линия Imanigative Situation 

Room. В бюджета на проектното предложение има незащитени със съответните документи разходи – по т. 1.2. е описана фактура, която не е 

приложена, по т. 2.1.3. и т. 2.1.6. в обосновката е написано, че не знаят броя на участниците и броя на полетите.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 
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ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
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ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1150-17482 Архитектура ГИД - градски идеи и 

дизайн Сдружение
Градоскоп 99278 99 278,00

Проект за повишаване на капацитета на Градоскоп-двигател 

за градско преобразуване - за реализирането на 

едногодишна програма по трите насоки на Нов Европейски 

Баухаус - Beutiful, Sustainable, Together.

67,50 0,00

Сдружение „ГИД – градски идеи и дизайн“ е творческа организация, работеща в областта на урбанизма и градските културни пейзажи. Лансираните 

идеи за Нов европейско Баухаус са иновативни за България, но не са детайлно разработени в предложението. Липсват достатъчно доказателства за 

устойчивостта на организацията – данните за бюджети от минали години не са налични в предложението. Чрез проекта сдружението иска да обогати 

кампаниите си  #soSofia и Градоскоп, като ги надгради с нови елементи и разшири потребителите им. Лансирани са три теми за дискусии и културни 

инициативи, които ще се разгръщат в градското пространство на столицата за дебати и обмяна на опит в областта на дизайна и градската 

архитектура. Организацията има партньори в страната и чужбина, които са единични и строго специализирани в профила на проекта. Част от 

дейностите в проектното предложение са описани твърде общо. Конкретно – за фестивала „Нови европейски Баухаус“, който е ключов в 

артистичната програма, почти няма конкретни податки за съдържание, параметри и резултати. Не е ясно какъв точно ще е творческият продукт от 

проекта. Основният заложен резултат е насочен към популяризирането на концепции за оживяване пространството около Сточна гара без реално 

създаване на откроим творчески продукт. Други надхвърлят капацитета на организацията, защото се отнасят до ангажименти на публични 

организации и/или държавни институции. Трудно се открояват художествените и творчески параметри на проекта, който е разписан като положен в 

европейския културен контекст. Не са налични доказателства за децентрализация на изкуството и културата, както и не е описан подробно 

образователният модул на програмата.  Проектът би укрепил степен творческия потенциал на организацията. Разписаните хонорари на отделни 

експерти и консултанти са със завишени стойности и зад тях не винаги стоят необходимите обеми творчески и/или административен труд. 

Тригодишният хоризонт на организацията не е мотивиран в достатъчна степен и не е еднозначно обвързан с резултатите от проекта. Хонорарите на 

тримата координатори са силно завишени в контекста на описаните активности по направленията на работа и в логиката на неясните очаквани 

резултати. Проектното предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в 

конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1552-17445 Интердисциплинарен 
проект

Бългериан Лайв 

Мюзик  ЕООД
SOFIA SUMMER FEST 2023 - 

Летния Фестивал на София
411334,00 100 000,00

Проектът е свързан с подготовката, организирането, 

провеждането и отчитането на SOFIA SUMMER FEST 2023 - 

фестивал, който за последните три години се превърна в 

едно от най-чаканите летни събития в столицата. 

Инициативата подпомага българския артист, като му 

предоставя възможност за изява на открита сцена, която 

събира кино, музика, култура и изкуство пред многобройна 

българска и чуждестранна публика.

67,00 0,00

Организацията е с доказана дейност и с развитие в областта. Организира и провежда един от емблематичните за София фестивали с 

продължителност над средната за подобен тип активност. Организацията разполага с материална база за развитие на мащабни проекти, екип от 

експерти и доказани партньорства. Концептуално изграден проект на база продължение и допълнителен растеж в посока артистично и 

интердисциплинарно развитие на локално и национално ниво. Показва творчески потенциал за развитие на българската култура и изкуство. 

Проектът предвижда развитие в периферни територии с вече доказан опит след провеждане на мащабни събития в гр. Благоевград и с. Могилово 

през 2020 – 2022 г., доказан образователен модул и предлага потенциал и устойчивост на проектното предложение за 2023 г. Организацията е с 

доказан опит, професионален административен екип и покрива изискванията на програмата.  Проектното предложение отговаря на целите и/или 

приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на 

програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-0825-17324 Аудиовизуални 
изкуства Консепт Студио ЕООД Български филми по света 90098 71 147,00

По проекта ще се работи с международни експерти за 

сценарий на детски фентъзи филм по българско класическо 

произведение. Ще следваме план за международно 

разпространение на  на български филми и развиване на 

международни и национални партньорства. Ще бъдат 

подобрени условия за постпродукция на филми. Ще се 

разширят съществуващи дейности за национално 

разпространение на филми в малки населени места и 

онлайн, и работа с публики, включително хора с увреден 

слух.

65,50 0,00

Кандидатстващата организация отговаря на условията на програмата и проектното предложение е в голяма степен съобразено с целите, 

приоритетите и фокуса на гранта. Основен проблем е, че художественият потенциал на проекта не е убедително защитен. Не става съвсем ясно 

доколко предвидените творчески дейности ще спомогнат за развитието на българската култура и изкуство и по какъв начин ще ги впишат в общия 

контекст на европейското културно съдържание. В бюджета има разписани недопустими разходи (2.10.). Освен това продукционните разходи са 

обвързани с уъркшоп, пичинг програми и прочие за развитие и разпространение на бъдещия художествен продукт, за които дейности фонд „Култура“ 

е предвидил други програми за кандидатстване. Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1604-16505 Театър Сторикечърс 
Сдружение Живата книга 99879,66 99 879,66

Проектът Живата книга на Сдружение Сторикечърс е 

изготвен в унисон с визията за административно развитие, 

разработване и предоставяне на образователна програма в 

сферата на Playback театъра, и осъществяване на поканата 

за участие в световната  Playback театрална конференция 

IPTN. Целта на проекта е чрез предвидените дейности да 

разгърнем обхвата на творческия, образователния и 

социално ангажиран аспект на организацията - както на 

национално, така и на международно ниво.

65,50 0,00

Организацията развива дейност в сферата на playback театъра. Настоящото проектно предложение има за цел да осигури административна 

устойчивост и да реализира образователна инициатива с цел разширяване на обхвата на жанра в страната. Предвидени са и 9 публични 

представления, както и участие на международна конференция. Дейността на организацията допринася за културното многообразие и изграждане 

на среда за кариерно развитие на професионалисти в сферата на изкуствата. Но голяма част от бюджета е за участие на международна 

конференция, за която не става достатъчно ясно точно в какво ще се състои и защо е важно участието на сдружението в нея и в какво конкретно ще 

се изразява то. От друга страна, са предвидени малък брой представления в рамките на една цяла календарна година, които не съответстват на 

големия административен екип, за който се иска финансиране. Има дисбаланс на бюджет и дейности.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1948-17455 Интердисциплинарен 
проект Портокал ООД

Разширяване и надграждане на 

дейността на Портокал ООД 

чрез прилагане на иновативен 

модел за култивиране на 

публики за авторско кино в 

страната и чужбина 

99467,00 99 467,00

Стратегията за достъп до широка публика за авторско 

българксо кино залага на трансмедийния наратив, в който 

даден филм е изходната точка, а различни артистични 

форми /концерт-спектакъл, изложба, книга и др./ създават 

цялостно преживяване чрез синергията на формати и 

платформи. Всеки отделен продукт реферира и информира 

възприятиято на останалите елементи, с цел част от 

неговата естествена аудитория да мигрира и към другите 

инициативи, както и към — или от — киносалона.

65,50 0,00

Авторите на проекта са се опитали да разширят фокуса на компанията и да надградят аудиовизуалната ѝ структура чрез включването на дейности от 

книгоиздаването и театрално-концертната дейност. Обявени са дейности от областта на дистрибуцията и образователен модул, който е 

неубедителен и без ясна фокус група. Художественият потенциал на проекта не е убедително защитен.  Предвидените нови форми и новаторски 

идеи, свързани с представянето на културни продукти, са неубедителни. Налична е заявка за повишаване на многообразието от предлагано 

творческо съдържание, но не е представена убедителна аргументация за това как точно ще бъде постигнато това. На много места се говори за 

конкретен филм от портфолиото на компанията и неговата дистрибуция, но всъщност още в началото е описано, че с дистрибуцията е натоварена 

друга компания. В бюджета са включени разходи, които не са обосновани (в „други“ такси към НФЦ не се разбира за какви такси става дума, самите 

такси се признават като разход при спечелен проект в НФЦ). Т. 2.1.5 е недопустим разход. Странно е, че договорът за ръководител на проект е от 2019 

година за дейности, свързани с 2023 година. Има групиране на разходи за хонорари, описани като 1 хонорар (общо или обобщено) в т. 2.1.1. Няма 

приложени оферти от печатници за печат на книга.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1451-17329 Аудиовизуални 
изкуства ФОРМАТИ Ф ЕООД Нови хоризонти 99901 99 901,00

Проект Нови хоризонти има за цел да подпомогне 

развитието на нов формат, който не намира широко 

разпространение в България, а именно създаването на 

международна конференция с лектори и панелисти свързани 

с документалистиката и фокус върху теми като Социални и 

здравни предизвикателства, Спортна документалистика, 

Конфликтна/военна документалистика, Права на уязвими 

групи, Културна дипломация и политики.

65,00 0,00

Кандидатстващата организация отговаря на условията на програмата и проектното предложение е в голяма степен съобразено с целите, 

приоритетите и фокуса на гранта. Основен проблем в проектната документация е многословността на текстовете за сметка на липсата на ясен 

фокус, наличието на дублираща се информация, оскъдна конкретика (особено по отношение на артистичната програма, как ще се прави подбор и 

др.), незадоволителната аргументация и липсата на експлицитно обвързване на предвидените дейности, поставените цели и цялостната стратегия 

на кандидата, включително свързана с описаните приходи и продажби. Липсва яснота доколко заложените теми „Социални и здравни 

предизвикателства“, „Спортна документалистика“, „Конфликтна (военна) документалистика“, „Права на уязвими групи“ (ЛГБТИ, роми, мигранти и 

др.), „Културна дипломация и политики“ имат генериран обем, който да позволи изпълнението на артистичната програма. Потенциалът за оформяне 

на дискусионна среда на тема документално кино и документалистика и амбицията за пътуваща платформа е интересна, макар и да не е добре 

разработена като практическа методология. От бюджета на проекта става ясно, че основно се залага на закупуване на ДМА (47%), почти няма разход 

свързан с т.нар. „встъпително събитие“, което намирам за слабо място. Разходите за озвучителна, снимачна и др. техника, отнесени в т.2.3., не са 

продукционни, а структурни разходи. Не са представени доказателство за разхода по т.1.4.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 
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ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ
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ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-0051-17293 Културология Културна фондация 

А25 Фондация
А25/2023 92239 92 239,00

Проект А25/2023 е следващата стъпка в развитието на 

Културна фондация А25 и постигането на устойчивост. С 

изпълнението му, организацията ще развие 

административния си капацитет, ще укрепи местните и 

международните си партньорства,ще надгради текущите си 

дейности в полето на изкуствата, културните политики и 

културната журналистиката, както и ще се подготви за 

следващи начинания в споменатите сфери.

64,50 0,00

Фондация А25 е културна организация с експертиза и утвърдено име в артистичното пространство. Ангажирана е с постиженията на сценичните 

изкуства, с редица интердисциплинарни проекти и със стажантски програми за млади дарования. Поддържа рубрики на сайта си, посветени на 

междусекторни въпроси на изкуството и културата, както и на някои значими артистични събития. В рамките на настоящия проект екипът планира 

създаването на 6 авторски епизода от поредицата „Зад завесата“, разказващи за културни събития и артисти, работещи в периферията на града 

и/или на необичайни места. Ще бъдат подготвени 12 текста за сайта към рубриката #културниполитики. Планирано е създаването на инсталация 

„Нещата, които ме безпокоят всекидневно“, както и стажантска програма с 6 ателиета. Проектът разполага с художествен потенциал, но не създава 

нови артистични продукти. Повечето от инициативи са иновативни, а част от продуктите ще бъдат „вторични“ по отношение на вече съществуващи 

артистични постижения. Проектът не предлага оригинално творческо съдържание, а до голяма степен популяризира вече създадени творчески 

продукти. Налични са елементи на децентрализация на изкуството, както и възможности за по-широк достъп до култура, но това е проблематично с 

оглед непрецизираните критерии за подбор в стажантската програма, чиито дейности преповтарят част от образователните модули на висши 

училища и други културни организации. Тригодишният хоризонт в развитието на организацията не е развит в достатъчна степен. Организацията 

трудно би получила устойчивост, тъй като липсва собствено пространство. Артистичната програма е малка по обем, няма иновативни елементи и не 

би създала открояващ се творчески продукт. Планираната изложба „Нещата, които ме безпокоят всекидневно“ е единичен художествен факт, който 

не компенсира репродуктивния характер на артистичната програма като цяло. Бюджетът включва грант от НФК в размер на 92239 лв. В него са 

включени завишени стойности – хонорарите на ръководител и координатор т. 1.1. и 1.2.; за маркетинговото проучване по т. 1.5. е достатъчна сумата 

от собственото финансиране; сумите по т. 2.2.1. и  по 2.1.2. са завишени.; сумата по т. 2.1.4. е излишна, тъй като техническите дейности могат да се 

реализират от щатните сътрудници; сумата по т. 2.1.5. за авторски статии в сайта също е завишена.; сумата по т. 2.1.6. за авторски интервюта по 

програмата е завишена. Като цяло в бюджета има скрито двойно финансиране на дейности, които биха могли да се осъществяват от експертите с 

постоянна ангажираност към проекта.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1829-17187
Интердисциплинарен 

проект
Фондация "Ателие 

Пластелин" Фондация

Re/Визия - 15 години Ателие 

Пластелин и 11 години Джобен 
фестивал

100000 100 000,00

Проектът е насочен към реорганизиране на ресурси и идеи 

за по-оптимално използване на пространството на Ателие 

Пластелин и нови начини на взаимодействие с активна 

публика. Ще разработим две програми: 1.ВИДИМОСТ, която 

да се грижи за публичността на дейностите ни и 2. 

ИЗКУСТВО И СОЦИАЛНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ за млади 

хора, която с която да предаваме опит и да помагаме за 

генерирането на идеи. Във фокуса е честването на 15 

годишнината на Ателие Пластелин и 11 години Джобен 

фестивал.

64,50 0,00

Фондацията е с доказана активност и с дейността си допринася за развитието на независимото изкуство в страната. Организацията се стреми да 

изгражда чувството на общност сред участниците и активността ѝ е през цялата година в редица събития – изложби, пърформанси театрални 

постановки и образователни програми. Всичко това поставят активностите на организацията в ситуацията на развитие в движение, а 

интердисциплинарните рамки на проектите дават възможността на автори от различни сфери на изкуството да контактуват със своите публики в 

едни широки артистични граници. Фондацията е с доказана активност и е работила с подкрепата на Столична община (програма „Култура“) и НФК. 

Плановете са за затвърждаване на добрите инициативи, например: „Джобен Фестивал“, където в демократичен дух се изграждат мостове между 

изпълнители и зрители; обучителни програми; англоезични театрални постановки и други. Предвиждат се нови модули – „Видимост“ и „Социална 

чувствителност“. Демонстрира се желание от страна на фондацията да се разширят колаборациите с различни неформални сдружения, работещи 

по обществени каузи и да се развие идея с фокус екология. Тук в основата стои творчество чрез рециклиране на отпадъчни материали. Част от 

средствата ще се изразходват за ремонтни дейности на собственото място. Запланувано е модернизиране на материално-техническата база. В 

момента се разработва адаптирана маркетингова стратегия – отдаване на помещенията под наем, продажба на билети и произведения на 

изкуствата. Проектът е релевантен на програмата, но в разходната част има големи пропуски, а именно: не са предоставени доказателства за 

разходите по т. 1.9.3. и т. 2.1.2., при който връзката с отчетената в офертата на „Даймон Театър“ сума е некоректна – тя е отразена в т. 2.1.1. 

Замисълът е базиран на твърде широка идейна и интердисциплинарна платформа, в известен смисъл позволяваща естетическа либералност в 

качествен план – невъзможност да се обхване обема от инициативи. Значителна част от обосновката по различните критерии е незадоволителна, 

неаргументирана или с липсваща конкретика. Това прави невъзможно оценяването на важни групи критерии и най-вече на тези, които са свързани с 

художествения и творческия потенциал на кандидата.

Проектът не се одобрява за финансиране.   



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2009-0933-17149 Танц Асоциация за равитие 

на София Фондация

Хореографска 

Експериментална Лаборатория 

и Иновативна Образователна 

Сцена Хелиос - София

170100 99 200,00

ХЕЛИОС-СОФИЯ е програма за професионално развитие на 

млади хореографи в тригодишен период, която съдържа 

отделни етапи, започващи в началото на всяка година: 

ХЕЛИОС Лаборатория, ХЕЛИОС Представяне и ХЕЛИОС 

Мрежа. Във всеки от етапите хореографите създават 

творчески продукт с менторска подкрепа, който се представя 

пред българска и международна публика вкл. и със 

средствата на дигиталните технологии. Също така цел на 

Хелиос - София е да развива публики с разбиране и интерес 

към съвременния танц.

64,00 0,00

Проектното предложение има задоволителен потенциал за развитие на проектната идея. Кандидатът притежава дългогодишен опит в създаване на 

устойчиви политики и инициативи в областта на културата. Проектът ясно разписва инициативи, изграждащи среда за кариерно развитие на 

професионалисти в сферата на изкуствата. Артистичната програма е насочена към подкрепа за професионално развитие на млади хореографи за 

срок от 3 години на етапи разделена. Във всеки от етапите хореографите създават творчески продукт с менторска подкрепа, който се представя пред 

българска и международна публика вкл. и посредством средствата на дигиталните технологии. Има потенциал за развиване на критическа мисъл. 

Целевите групи в цялост не са ясно дефинирани, като не са идентифицирани техните нужди и  не е видна ролята им в проекта. Представена е обща 

информация за публиките като цяло на кандидата. Проектът предлага добра степен на децентрализация на изкуствата. Има привлечен 

международен партньор. Партньорството е подкрепено с писмо за подкрепа. Има добър анализ на наличните ресурси. Но липсва обосновка за  

необходимостта от  придобиването на новите ресурси по проекта. Много добре са аргументирани най-важните разходи за реализация на проекта. 

Недостатъчно добре е аргументирана устойчивостта на проекта. Представена е обща информация за репутацията на организацията. Не се 

предвиждат ремонтни дейности. Кандидатът не е посочил очакваните резултати по години от реализирането на посочената програма и вместо това 

е представена обща информация за мисията на организацията. Не са изведени никакви качествени и количествени индикатори за резултат. Има 

задоволителен потенциал на устойчивост. Планът за разпространение е разписан много добре, като в проекта са заложени разходи за маркетинг и 

реклама. Добре аргументирано е последващото разпространение. По отношение на бюджета, бюджетната матрица е попълнена коректно. Спазени 

са всички изисквания в Условията на Програмата. Бюджетната обосновка е с необходимото качество. В цялост разходите са добре обосновани.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2109-2043-16479 Музика "За българска музика и 

изкуство" Сдружение
Mузикални хоризонти 85100,00 85 100,00

Музикални хоризонти надгражда успешната и активна 

творческо - образователна дейност, насочена изцяло към 

подрастващото поколение млади таланти на България.

Дейността през периода 2023-2025г. продкрепя създаването 

на съвременни авторски песни за деца, заснемане на 

видеоклипове, гала концерти на 2 национални фестивала, 

летни творчески интердисциплинарни академии, летни 

концерти с участието на талантливи деца, младежи и гост-

звезди, стартира Международен фестивал Балканска детска 

мелодия. 

64,00 0,00

Кандидатът предлага атрактивно съдържание – създаване на нови български песни за деца, провеждане на „Детска мелодия на годината“ и 

обучения. Бенефициент е по предишни програми на НФК, в това число и „Възстановяване и развитие на частни културни организации 2022“, от която 

ще бъде финансирана и една от посочените дейности за 2023. Административна дейност е стандартна и не достатъчно развита. Доколкото заявката 

в тригодишния план не е толкова за надграждане, колкото в следване на утвърдения вече модел, и някои недостатъчно обосновани точки в бюджета 

(примерно двете най-големи пера в структурните разходи са за „служител по трудов договор“, чиято дейност не е уточнена, общата сума никак не е 

малка – 34800 лв.).

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-0213-17392 Театър Театър-студио "4хС" 
Сдружение Театърът като личност 152894 98 660,00

Проектът Театърът като личност предвижда три нови 

постановки от програмите Българска класика, Активна 

класика и Театър полски; организиране на Международния 

Фестивал Алтер Его, към екипа на който се присъединяват 20 

човека доброволци от Европейския корпус за солидарност; 

Паратеатрална програма с 24 часов Нон Стоп театрален 

Маратон и Лятна Театрална Резиденция в село Забел, с 

представяне на резултатите в град Трън; и продължаване на 

танцовите ателиета за незрящи Движението вътре в мен. 

64,00 0,00

Организацията развива активна дейност в сферата на съвременните сценични изкуства. Настоящото проектно предложение има за цел постигане на 

административна устойчивост и поддържане на творческата дейност на сдружението. Проектът отговаря в голяма степен на целите и приоритетите 

на програмата, но основна част от бюджета за финансиране е за създаване на три нови спектакъла, а от описанието на проекта не може да се добие 

реална представа какви ще са всъщност тези спектакли. Посочено е, че ще са в три направления, но липсват заглавия и детайлно представяне. Това 

прави проекта не достатъчно убедителен в тази си част. Проектът оставя впечатление, че организацията залага на досегашния си опит като 

гаранция за качество, но не представя достатъчно информация, за да се добие представа за степента на значимост на предвидените дейности за в 

бъдеще.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1122-17408 Интердисциплинарен 
проект ИНТЕРШОУ  ЕООД

МЕЖДУНАРОДЕН  ЕТНО 

ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ 
99660,00 99 660,00

Международен  мултижанров проект второ издание на 

фестивал „ Братимене“ , в който е предвидено да вземат  

участие популярни музикални групи  от Европа, Света и 

Балканите, доказани виртуози в музикалния стил етно джаз. 

Четири концертни събития. Образователна програма. 

Фотоизложби. Фестивал във фестивала „Живи статуи“ . 

Заложена стратегия за повишаване капацитета на 

организацията в тригодишен план за развитие. Предвидени 

дейности за надграждане и разширяване обхвата на сцени, 

публики  и събития.  

64,00 0,00

Кандидатстващата организация е регистрирана в МК като културна организация с предмет на дейност създаване, изготвяне и реализация на 

циркови номера и спектакли; вариететни, кабаретни, балетни и естрадни програми и други. Декларира импресарска, продуцентска и мениджърска 

дейност. Предоставените връзки към материали и канали не доказват категорично извършване на културна дейност през изисквания период, което е 

основното условие на програмата за допустими кандидати. Липсват доказателства за 2020 г. Материалите в Приложение 1 –  т. 1.5. Успешно 

реализирани проекти за 2020 година – са към концерти реализирани преди 8 и 9 години. Главната цел на предложения проект е организацията и 

надграждането на международен мултижанров фестивал „БРАТИМЕНЕ“. Артистичната програма предлага разнообразие от събития, като е 

предвидено да се реализират на три различни локации – Бургас, Варна и с. Неофит Рилски. Предложените международни артисти изпълнители са от 

висока класа с доказан опит, а финансовата обосновка за хонорари е защитена с необходимите документи. Заявената в мисията на организацията 

основна дейност – организиране и награждаване на фестивал е защитена от множеството описани дейност, които са изцяло стандартни за 

провеждане на подобни събития. Проектното предложение включва участието на световно известния културен деец, артист и изпълнител Теодосий 

Спасов в голяма част от организационните, творчески и образователни инициативи, което поставя под въпрос реализацията предвид заявения 

мащаб и обем на извършена дейност. Доказано е наличието на партньорска мрежа в страната. Бюджета е целесъобразен с дейността на 

организацията и предложения проект. Налични са необосновани и/или завишени разходи. Необосновани и/или припокриващи дейности в структурни 

разходи са заложени в т. 1.3; 1.4.; 1.5. (наем втори офис); 1.8.; 1.11.; 1.12. В продукционни са т. 2.1.8.; 2.1.9. Липсва оферта по т. 2.1.10. Проектното 

предложение отговаря на целите и/или приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на участниците, но в конкурентната среда, в 

която попада в изданието на програмата, не се класира за финансова подкрепа. Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2109-1738-17313 Анимационно кино Зографик филм  ЕООД Анимационно детско утро 99882.33 99 882,33

„Анимационно детско утро“ е цикъл от 40 прожекции на 

детски късометражни анимационни филми, обединени в 

пълнометражен формат. Те ще бъдат прожектирани всяка 

неделна сутрин в столичното кино „Одеон“ и в цялата 

страната в мрежата на „Кинематограф“. Селекцията ще 

включва всички стойностни български анимационни филми, 

създадени през последните години. „Анимационно детско 

утро“  е изключителна възможност децата да се запознаят с 

българската анимационна школа. 

63,50 0,00

Проектът е интересен и със сигурност ще намери своята публика. Нуждата от анимация на български в България е ясна, а проектът предлага такава. 

За съжаление образователните дейности не са добре мотивирани и са описани накратко. Въпрос, на който не се вижда отговор, е как се осигуряват 

правата и дали въобще има договорени права с правоносителите. Ако говорим за курирана програма от 2 часа 40 пъти в годината, то става дума за 

4800 минути анимация. Обявена е продажба на билети, което задължително изисква заплащане на права. Няма нито един документ, показващ как 

става това. Писмото за партньорство на БНФ всъщност е оферта за наем на зала срещу 300 лв. на час.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1237-17419 Нови медии ГЛЕДАМ.БГ ООД Гледам.БГ 2023 99990,35 99 990,35

Проектът предлага холистичен подход за разширяване и 

надграждане на дейността на организацията в съответствие 

с основните стратегически направления, сред които 

развитие на платформата за достъп до български филмови 

продукции, на нововъведения хибриден модел за 

интеракция с аудиторията, повишаване на нейното участие и 

включване на изолирани групи в културния живот на 

общността. Предвиждат се дейности по 

киноразпространение, срещи с автори на филми и дискусии с 

осигурен жестов превод.

63,50 0,00

Проектът не отговаря на основните изисквания на програмата (а именно създаване на висококачествен артистичен продукт), не е добре 

структуриран и оставя чувството, че частта стратегия е описано всичко и не е останало нищо за частта артистична програма, тя е описана с 1 

изречение, което е крайно недостатъчно.  Платформата, за която се говори, става медиатор между създатели на съдържание и ползватели. 

Амбицията да се навлезе в дистрибуторското поле (разпространение на филми) чрез комбинирано позициониране също е интересна, но не е 

разработена в бюджета. Почти всички разходи в него са за хонорари. В бюджета има липса на  доказателства за разхода по т. 2.2.3. Не е обосновано 

защо в структурните разходи се осигурява 12-месечен хонорар за управление на проекта и същевременно се наема външен експерт за „външна 

услуга за консултантски услуги по повод разписването и управлението на проекти, с които да се надгради организационния капацитет и да се 

подсигури устойчивост“ (вж. т. 1.4. и обосновка на бюджета).  Липсват всякакви доказателства за отстъпване на права за разпространение на 

посочените филми в точка 1, дейност 2 на Приложение 2.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-2219-17298 Цирк ВАЛЕЗОВ  ЕООД
ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕ И 

НАДГРАЖДАНЕ НА 

99964,00 99 964,00

Създаване и реализиране на нов огнено светлинен 

спектакъл Златната ябълка, базиран на българската 

фолклорна приказка. Развитие на съществуващите спекакли 

Квазар, Последната сватба на Царя - Номинирана за награда 

ИКАР 2022, Легендите, Инсендио +, Пробуждане. 

Реализиране на артистично ателие с гост хореограф Войта 

Стобенко за повишаване на уменията на екипа, създаване на 

нови хореографии и надграждане на съществуващите. 

63,00 0,00

Кандидатстващата организация е профилирана в цирковото изкуство. Творческият екип е създал няколко спектакъла от типа „огнено шоу“. Целта на 

настоящия проект е създаване и реализиране на нов огнено-светлинен спектакъл с име „Златната ябълка“, базиран на едноименната българска 

фолклорна приказка. Екипът има амбиция да обогати настоящите си спектакли и да проведе едно творческо ателие с гост хореограф от Полша. 

Няма предвиден краен продукт с висока художествена стойност. Чрез средства от НФК екипът има намерение да актуализира реквизит и сценична 

техника, да закупи нови сценични костюми и да обогати сценографията на спектаклите си. Чрез спектаклите ще се осигури по-широк достъп на 

аудитории от малки населени места, както и разширяване на публиките. Екипът има партньори в страната и в чужбина, но те не са свързани с 

конкретното творческо съдържание. Описани са дейности с образователен характер, които не са детайлно разработени. В текста на проектното 

предложение има някои повторения и неясноти. Заглавието не е прецизирано. Не е доказана тригодишната програма за развитие на организацията. 

Бюджетът отговаря на формалната рамка, но и при него са налични пропуски – част от разходите не са мотивирани и достатъчно обосновани. 

Разходите по т. 1.2. са завишени; разходите по т. 1.7. и 1.8. не са защитени с документи; сумата по т. 1.10. е завишена;  разходите по т. 2.1. са 

завишени; сумата по 2.2.3. не е мотивирана.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1452-16978 Танц Варна Денс Театър 
ООД

Независимост 100000 100 000,00

Едногодишната стратегия на организацията включва 

представяне на съвременни танцови спектакли, провеждане 

на обучения и създаване на критично съдържание за танц.

63,00 0,00

Кандидатстващата организация отговаря на условията на програмата и проектното предложение е съобразено с целите, приоритетите и фокуса на 

гранта. Проектът залага преди всичко на увеличаване на административния и творчески екип. Налична е заявка за повишаване на многообразието 

от предлагано творческо съдържание, но не е представена убедителна аргументация как ще бъде постигнато това. Артистичната програма не е 

добре балансирана. Заложени са твърде големи разходи за създаване на танцова миниатюра и само едно представяне. Не са планирани дейности 

компанията да излезе на международна сцена, въпреки заявената в проекта цел. Основен проблем в проектната документация са непредставени 

доказателства в бюджетното предложение: т. 1.5. (консултация и изготвяне на бизнес план); т. 1.6. (офис консумативи); т.2 .1.2 (наем); т. 2.1.4. (пътни 

разходи); т. 2.1.7. (настаняване); т. 2.1.8. (наем техника); т. 2.1.9. (наем сцена); т. 2.1.10 ( пътни разходи); т. 2.2.2. (фото и видео-заснемане).

Проектът не се одобрява за финансиране.   

ORG2022-2309-1210-16454 Аудиовизуални 
изкуства

ДИНАМИК АРТС 
ЕООД

Динамик артс - подобряване на 

организационните процеси и 

технологичната независимост
99673 99 673,00

Оптимизиране на организационните процеси на Динамик, 

творческо развитие, техническа независимост и достигане 

до нови публики .

62,50 0,00

Проектът има позитивен потенциал, но за съжаление не е добре структуриран. Акцентът е поставен на мултиплициране на ефекта от филмово 

съдържание произведено през отминалите години и развитието на няколко документални филма. Няма дистрибуторска стратегия за вече готовите 

филми и тяхното позициониране в платформи (липсват доказателства за партньорства) и не се разбира защо се предлага производството на 

дискове (с твърде завишена цена) при положение, че платформите могат да бъдат достигнати и онлайн. По отношение на новата продукция 

акцентът е върху процеса на развитие (сценарии). Финансовата част има дисбаланс. Не са представили никакви доказателства по разходите от т. 

2.2.1. до т. 2.2.5. Няма ги и в обосновка. Няма доказателства и за разходите по т. 2.1.5.  Разходът по т. 2.3.1. е структурен разход, а не продукционен.

Проектът не се одобрява за финансиране.  



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1359-16460 Културно 
предприемачество ВОХ студио ООД

Иновативно създаване, 

представяне и  

разпространение на културно 

съдържание

99973,00 99 973,00

ВОХ студио ООД продуцира видео съдържание от 

разнообразен характер, анимация, изработва 3Д модели, 

добавена реалност и др. като добавя художествена стойност 

към културни продукти и усилено внедрява иновации за 

реализация и популяризиране на културни продукти. 

Проектът цели разработването на иновативната платформа 

и продуциране на 8 културни събития изцяло във виртуална 

среда - 3Д анимирани зали и чрез способите на 3Д. През 

платформата ще бъдат излъчвани културни продукции от 

разнообразни сфери.

62,00 0,00

Организацията има доказана активност в културния живот на страната. Кандидатът ВОХ студио ООД продуцира видео съдържание от разнообразен 

характер, анимация, изработва 3Д модели, добавена реалност и др. като добавя художествена стойност към културни продукти и усилено внедрява 

иновации за реализация и популяризиране на културни продукти. Съставът на екипа и наличната материална база позволяват да се осъществи 

предложеното проектно предложение. Проектът цели разработването на иновативната платформа за литература и изкуство и продуциране на 8 

културни събития изцяло във виртуална среда – 3Д анимирани зали и чрез способите на 3Д виртуална и добавена реалност. През платформата ще 

бъдат излъчвани културни продукции от разнообразни сфери. Добре разписана е информацията в проекта по отношение на разширяване на 

административния капацитет и инициативите за кариерно развитие, както и провеждането на няколко културни събития. Образователната програма 

е разписана общо. Кандидатът е посочил, че чрез разработената дигитална платформа, ще се публикува разнообразно културно съдържание на 

български творци от различни сфери. Съдържанието ще бъде излъчвано изцяло дигитално, като форматите са комбинирани със стрийминг и връзка 

на живо, с оглед достигането до по-широка аудитория по лесен и достъпен начин, на всяко устройство, независимо от мястото или състоянието на 

зрителите. Културните продукции ще достигнат до широка аудитория, без възрастови, географски и други ограничения, включително до най-малките 

населени места, изолирани, маргинализирани и уязвими групи. Проектът предвижда субтитриране на създадените културни продукти, с цел 

адаптацията им за хора със специфични нужди. Има обоснованост на критическото мислене под формата на дебати и дискусии по различни теми, 

както и представяне на културни произведения. Партньорствата са подкрепени с писма, от които е видна и ясна тяхната роля. Няма привлечен 

международен партньор. Целевите групи са ясно дефинирани и количествено определени, както са идентифицирани техните нужди и е видна 

ролята им в проекта. Има добър анализ на ресурсите. Кандидатът е посочил наличните ресурси и много добре е обоснована необходимостта от  

придобиването на новите ресурси по проекта. Кандидатът е посочил очакваните резултати, като част от тях са количествено определени и са 

разписани по години. Има добър потенциал за устойчивост. Предложеният план е реалистичен и отговаря на заложените цели на предложението. 

Медийното отразяване по проекта е разнообразно и добре разписаното, подкрепено с бюджет и дейности. По отношение на бюджета не са спазени 

всички изисквания в бюджетната матрица. Разходите за заплати, домейн и хостинг са отнесени в продукционни разходи (от 2.1. до 2.8. и от 2.13. до 

2.14.), а те са структурни разходи. Бюджетната обосновка в цялост е добра. За всички разходи за хонорари, кандидатът е дал следната обосновка: 

„Сумата е изчислена на база % осигурителна тежест към септември 2022 г.“. Не са представени достоверни източници, на които се е базирал при 

формирането на разходите.

Проектът не се одобрява за финансиране.  

ORG2022-2209-1111-17304 Игрално кино Лятно кино  ООД
Развитие на администратовния 

капацитет в кино Дупница
90408,00 90 408,00

Мисията на Лятно кино е да доставя киното до малките 

населени места и така през 2022 фирмата инвестира в 

ремонт на кинозалата в Дупница, където е нямало кино в 

последните 20 години. 

За да успее киното в Дупница Лятно кино ООД се нуждае от 

подкрепа с изграждането/ привличането и задържането на 

административния капацитет и творческа програма на 

киното с уредени авторски права.

61,50 0,00

Проектът е скромно представен и не е много убедителен. Липсват задълбочени анализи за търговския потенциал на рисково начинание, каквото е 

отварянето и поддържането на киносалон в малко населено място. Липсва тригодишен план и подробно разписана структурна и продукционна 

дейност за 2023 г. Позитивно е, че компанията има опит с подобен род дейности и енергия да ги осъществява. Важно е да се отбележи, че въпреки че 

с проекта се създава възможност за дългосрочен достъп до изкуство и култура в населено място, което от години няма кино, потенциалът не е 

използван. Липсва образователна програма, описаната е просто маркирана и не става ясно какво се постига с нея – предвижда се да се продават 

билети на преференциални цени за деца и младежи и да се програмират филми на теми  социално неравенство, безработица, различия, сексуална 

култура и ориентация, приятелство и психическо здраве при младите. Не са представили никакви доказателства за разходите извън хонорарите. 

Наличен е недопустим разход в продукционни за трудов договор.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1208-17413 Културно наследство
фондация "Пътят на 

Траките" Фондация
"Живият огън на традициите" 99010 99 010,00

Проектното предложение се базира на досега разработените 

продукти доказали своята виталност през годините, 

надградени с дейности за изграждане на дългосрочни 

сътрудничества и партньорства.. Пето издание на 

фестивала Живият огън на традициите, който ще се проведе 

в Община Балчик - лято 2023.

61,50 0,00

Фондация „Пътят на траките“ присъства в полето на културните общувания от 2013 г. Тя е създала устойчиви партньорства – предимно в национален 

план и се е утвърдила като организатор и съорганизатор на няколко събития, центрирани в тематичната област на културното наследство. В рамките 

на настоящото проектно предложение кандидатът очаква подкрепа от НФК за две основни събития, планирани за провеждане през 2023 – фестивала 

„Живият огън на традициите“ и арт инсталация „Пътят на килима“. И в двата случая организацията разполага с подкрепа на други институции – 

общини, музеи, неправителствени организации. Творческият потенциал на проекта не предполага създаването на нови и висококачествени 

продукти, репродукция на съществуващи в културното ни пространство постижения и образци. При посочените ангажименти на творчески колективи 

проектът ще предложи качествено творческо съдържание, но това няма да увеличи многообразието в полето на културата и изкуството. Налични са 

възможности за достъп до култура в периферни и малки населени места, както и потенциал за децентрализация на културата. Проектът не 

осигурява целогодишен достъп до култура на своите целеви групи. Образователните дейности са слабо застъпени и отложени за следващите две 

години. Тригодишният хоризонт е описан в едри щрихи – и то преди всичко в контекста на форми и формати, които вече са се наложили в 

досегашната дейност на кандидата. Налични са частични възможности за творческо развитие на отделни професионалисти в сферата на 

изкуствата. Проектът би разширил административния капацитет на кандидата, но не и неговия творчески потенциал; би укрепил и наличните в 

работата на организацията способности за междусекторна комуникация. Капацитетът за създаване на културно съдържание с висока стойност не е 

много висок. Няма доказателства за високия творчески потенциал на кандидата, както и за качеството на културните продукти, които предстои да 

бъдат създадени. Бюджетът е съставен по правилата на настоящата сесия. Прекомерно са завишени сумите за хонорари и щатна бройка на 

работещи при Фондацията – в сравнителен план с предвидените дейности. Външните консултантски услуги също са завишени. В продукционните 

разходи доминира сумата от 38340 лв., която включва заплащане хонорари на участници във фестивала „Живият огън на традициите“ без да 

осигурява устойчивост на дейностите и системност на творческите изяви и без да гарантира как през следващата година (ако не бъде подпомогнат 

от НФК), този фестивал би се провел отново. Сумата за счетоводител е двойно завишена. Сумата за наем на озвучителна техника също е завишена. 

Сумата по 2.2.1. също е силно завишена.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1305-17496
Интердисциплинарен 

проект РУБЕКУЛА ООД
ПРОГРАМА 2023: 

НЕЗАВИСИМОСТ И 

УСТОЙЧИВОСТ
100202 100 000,00

Рубекула се развива в няколко основни сфери през годините, 

които са – театър, документално кино, върхови технологии и 

културно наследство. В настоящия проект поставяме акцент 

върху три линии на развитие:

- устойчивото развитие на организацията и развитие на 

творческия ѝ капацитет;

- разпространението на собствената ни културна продукция;

- развиване на собствени комуникационни канали

61,50 0,00

Организацията развива дейност в сферата на няколко изкуства. Настоящото проектно предложение има за цел осигуряване на устойчивост на 

организацията, реализиране на нови спектакли и образователни дейности. Проектът залага на досегашния опит на организацията, не предлага 

много различни от досегашните дейности, които да разширят творческия потенциал на кандидата. Артистичната програма няма достатъчно ясен 

фокус. Предвидени няколко възнаграждения за ръководители, които не са достатъчно обосновани. Твърде големи административни разходи на 

фона на предложената творческа програма.

Проектът се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2109-2335-16970 Музика "ББ Саундскейпърс" 
ООД Нови мрежи 99868,88 99 868,88

  Проектът Нови мрежи е надграждане на процесите по 

разширяване и екипно израстване в ББ Саундскейпърс, 

които осъществяваме с подкрепата на НФК от 2021 г. 
Основните ни цели са устойчивост и увеличаване на екипа, 

развитие на международните контакти и видимостта на 

организацията, чрез нарастване на продукционния 

капацитет и техническото качество. Заложената артистична 

и образователна дейност е насочена както към широката 

публика, така и към професионалната музикална общност.

61,00 0,00

Кандидатстващата организация има доказана активност през годините в сферата на своята дейност. Фокусира се върху звукозапис, създаване на 

музика и звукова среда за театър, танц и кино, образователна дейност. Залага се на разнородни творчески формати (включително 

интердисциплинарни) за различен тип аудитории. Основния приоритет в предложения проект е развитието на международно сътрудничество и 

създаването на нови публики в страната и чужбина, което отговаря на изискванията за партньорства. Проектът показва художествен потенциал чрез 

надграждане на основните дейности и развиване на критическа мисъл. Артистичната програма не описва конкретни предложения и е с пожелателен 

характер. Заложени са заплащане на артисти, инвестиции в реклама и надграждане на студийно пространство. Съществува план за надграждане на 

образователната програма чрез вече съществуващите инициативи. Липсва конкретика в разширяване на аудитория и публика в малки населени 

места и труднодостъпни райони. Комбинацията на виртуална среда и контакт на живо в този аспект не са развити до степен, за да могат да 

определят конкретни предложения. Предвидените в бюджета разходи са обосновани в по-голямата си част. Не са представени доказателства за 

разходите по т. 1.9  и т.1.8.; т. 1.5. т. 2.1.2. и т. 2.2.1. Разходите по т 2.2.1. се считат за завишени на база обосновка.

Проектът не се одобрява за финансиране. 

ORG2022-2209-1431-16860 Аудиовизуални 
изкуства ЕЛ МОМЕНТУМ ООД ФРАКТАЛИЗАЦИЯ 23 104000,00 100 000,00

Концепцията в настоящия проект съдържа етап от цялостна 

5 годишна стратегия за дългосрочно установяване на нови и 

ключови дейности и екип, които могат да поддържат 

ефективно и качествено всички оперативни и творчески 

процеси, които организацията вече е стартирала, ще 

изпълнява в указания програмен период и ще продължи да 

изпълнява след него.

60,50 0,00

Проектното предложение не успява да докаже, че кандидатстващата организация отговаря на основното условие за допустимост – да бъде активен 

оператор на събития и културно съдържание. Проектът е частично съобразен с целите, приоритетите и фокуса на програмата. Основни проблеми в 

проектната документация са многословността на текстовете за сметка на липсата на ясен фокус, наличието на дублираща се информация и оскъдна 

конкретика, особено по отношение на артистичната програма. Това прави невъзможно оценяването на важни групи критерии, особено на тези, които 

са свързани с художествения и творческия потенциал на проекта. Не става съвсем ясно доколко предвидените дейности ще спомогнат за развитието 

на българската култура и изкуство. Предложеният проект не успява да аргументира своята надеждност и да гарантира устойчивото развитие на 

организацията. 

В бюджета присъстват незащитени с необходимите финансови документи разходи като например тези по т. 2.1.3 и т 2.2.    

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1517-17442 Театър СНЦ "Пъпетс Лаб" 
Сдружение ПЪПЕТС ЛАБ 2023 62289,00 62 289,00

Проектът „ПЪПЕТС ЛАБ“ 2023 включва осъществяване на 

театрален уъркшоп на тема „Едип“ с ръководители Веселка 

Кунчева, Мариета Голомехова и Милен Апостолов. В 

основата на проектното предложение стои и запазването и 

развитието на административния екип на сдружението. 

60,50 0,00

Кандидатстващата организация има професионален опит за реализацията на подобен проект. Организацията има експертен опит и са заложени 

амбициозни дейности по развитие на административния и експертния потенциал. Проектът е убедителен и придружен с доказателства за качеството 

на дейностите. Проектът значително повишава многообразието и предлагането на качествено творческо съдържание в български културен контекст, 

но не мотивира с достатъчна яснота как ще бъде разширена аудиторията. Не са предложени международни партньорства. Проектът не предлага 

задоволителна артистична програма и продукт, който да се впише в тригодишната програма. В бюджета има разходи, за които не са предоставени 

доказателства: по т. 2.1.5. и т.2.1.6.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1555-17309 Културен мениджмънт
МАГИЯТА Е 

ИЗКУСТВО Фондация
ИЗКУСТВОТО НА МАГИЯТА 23 94468 94 468,00

Проектът е насочен към подготовката на млади таланти, 

които да наследят, развият и разпространят българското 

магично изкуство на европейската и световна сцена. 

Превръщането им в професионални артисти има за цел 

обогатяване на културния живот в България, раздвижване 

критерия на публиката, изграждане на постоянни връзки със 

сродни организации и създаване на устойчиви модели и 

практики.

60,50 0,00

Фондация „Магията е изкуство“ е юридическо лице, работещо в частна полза за популяризиране на илюзионното изкуство, което има силни 

традиции в българското общество. Фондацията има опит в работа с деца и в организирането на спектакли. Кандидатурата за грант от ФНК е 

мотивирана с необходимостта от разширяване на дейността, осигуряване на оборудване и провеждане на обучителни програми. В края на 2023 г. 
Фондацията планира да подготви и представи пред публика нов спектакъл с подготвените в хода на обучителните модули млади илюзионисти. 

Поради своето скорошно присъствие в полето на културния живот, организацията не е представила подробни данни за наличието на партньорски 

организации и мрежи в страната и в чужбина. Проблематично е качеството на творческия продукт, който ще се създаде при реализирането на 

проекта. Проектното предложение не се откроява с подчертана устойчивост в едногодишен и в тригодишен план, тъй като организацията не е 

разработила детайлен план за това. Проблематично би било поддържането на артистичната и обучителната дейност, ако спре заплащането на 

наема на организацията след края на проекта. Проектът би разширил творческия потенциал на организацията и би разширил административния ѝ 

капацитет. Не са налични доказателства за капацитет да се създават и надграждат арт продукти в висока естетическа стойност. Като цяло проектът 

не би създал творчески продукт с висока художествена стойност и не би гарантирал устойчивостта на организацията след евентуалното си 

приключване. Бюджетът е структуриран според изискванията, но съдържа много непълноти. Организацията кандидатства за 94468 лв. Не е 

планирала собствен финансов принос. Нелогично, с оглед профила на организацията, е щатна длъжност за служител PR и комуникация с медийни 

партньори и в този смисъл разходът по т. 1.3.1. е необоснован; необоснован е и разходът по т. 1.4. за наем; по т. 1.8.1. сумата не е защитена с 

подходящ документ, а и като цяло е неразумно висока; сумата по т. 1.5. също не е доказана документно; хонорарът по 2.1.5. е завишен.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1658-17449 Аудиовизуални 
изкуства

Фор Елементс Груп 
ООД

Разработка и реализация на 

аудиовизуална продукция с цел 

дълготрайно развитие в 

културния сектор на 

национално и международно 
ниво

94622,00 94 622,00

Разработка и реализация на аудиовузиална продукция, 

стремяща се към висока художествена стойност и 

дълготраен ефект в културния сектор на страната и чужбина. 

Стратегия за административно, организационно и 

технологично развитие, и изграждане на устойчив и 

професионален екип с цел по-висока производителеност и 

качество на реализираната продукция.

60,50 0,00

Проектът предвижда целогодишен достъп до култура, като изискваният бюджет от НФК е само за отделен, в значителна степен административен 

модул от предвижданата целогодишна дейност на организацията. Проектът ясно разписва инициативи, изграждащи среда за кариерно развитие на 

професионалисти в сферата на филмовото изкуство. Кандидатстващата организация има доказани партньорства, комуникационни умения, 

административен капацитет, стабилна устойчивост и работи по посока разширяване на творческия си потенциал. Целите и очакваните резултати са 

ясно дефинирани и доказано постижими за организацията. Част от продукционните разходи са необосновано високи. При положение, че се 

предвижда създаване на филмови продукти, странно защо отсъстват разходи по тяхното производство извън хонорарите на сценарист, режисьор и 

оператор. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1834-17275 Анимационно кино Студио "Змей" ООД

Проект за увеличаване на 

организационния капацитет, 

творческия потенциал и 

устойчивото развитие на 

анимационно Студио Змей

170619 100 000,00

Студио Змей цели да повиши организационния си, 

артистичен и административен капацитет, гарантирайки 

устойчовото развитие и независимостта на компанията, 

обезпечаването на по-голям брой оригинални проекти, 

базирани на българска тематика, и привличането и 

професионалното развитие на местни артисти в сферата на 

анимацията. 

60,50 0,00

Основният акцент в проекта е поставен върху надграждането и усъвършенстването на вътрешната структура на организацията. От гледна точка на 

артистични проекти няма добре разработени дейности, въпреки разделението на собствени и външни проекти, няма и ясна връзка на дейностите с 

бюджетирането им. В предложената информация често липсва конкретика и не дава задоволителен аргументиран отговор поставените условия и 

въпроси в отделните рубрики на основните две приложения от проектната документация. Крайно недостатъчни са партньорствата по проекта, 

всъщност единственото писмо за партньорство е от фирма, на която е планирано да се платят 10000 лв. като услуги (вж. т. 2.1.4 и 2.1.5) В бюджета има 

заявени като продукционни разходи, които са по-скоро структурни.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-1909-1235-17047 Театър Ха Ха Ха ИмПро ООД
Едногодишна програма на 

ХаХаХа 2023
99462.75 99 035,63

Едногодишна програма на ХаХаХа 2023 се стреми да 

позиционира импровизационния театър чрез поддържане на 

административния и организационен екип, представяне на 

регулярна творческа програма, създаване на устойчиви 

практики и междусекторно партньорство в творческия 

процес и създаване на устойчиви партньорства. Планът 

акцентира върху развитието и налагането на 

импровизационния театър като специфичен жанр сред 

останалите сценични изкуства и устойчивото му 

позициониране в периода 2023-2025 г. 

60,00 0,00

Организацията има доказан опит в импровизационния театър и дейността ѝ безспорно е важна за развитието на жанра в страната. Проектът 

предвижда както поддържане на досегашната дейност и осигуряване на стабилност за организацията, така и разширяване на обхвата на работа – 

партньорства с два държавни театъра, обучителни програми и др. Предложеното художествено съдържание стъпва на досегашните практики на 

организацията, които допринасят за разнообразяването на културния афиш. Предвижда редица образователни дейности, основен акцент е 

децентрализацията на културно съдържание. Всички тези фактори показват, че проектното предложение отговаря в голяма степен на целите и 

приоритетите на програмата. Но в бюджетната си част проектът е изключително неубедително представен: в обосновката за бюджета отсъстват 

голяма част от разходите; има разход за „служител на граждански договор“ с месечно възнаграждение от 1400 лв., за който липсва обосновка; не 

става ясно какво представлява разходът за „поддръжка на информационни канали“ и с какво той се различава от останалите разходи за реклама, 

тъй като отново липсва в обосновката на бюджета; разходите за наем на зали са обобщени на неясен принцип – не съответстват на приложените 

оферти; не става ясно къде ще бъдат реализирани предвидените в бюджета представления извън София, тъй като има оферта само от една зала, а 

липсват писма за партньорство от посочените държавни театри; изключително висок хонорар за графичен дизайн, за който също липсва обосновка; 

липсва оферта за реклама на стойност 2400 лв. и др. Проектът предвижда поддържане и развитие на дейността на организацията, но липсата на 

яснота в бюджета и неговата обосновка го прави неясен и ненадежден.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1310-17415 Интердисциплинарен 
проект

Издателство Иврай 
ЕООД

ЖЕНСКИ АКТИВНОСТИ НА 

БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В 

МАКЕДОНИЯ И ОДРИНСКА 

ТРАКИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА 

ПОЛОВИНА НА XIX - 

НАЧАЛОТО НА ХХ В.

90000 90 000,00

Обновяване  екипа и техническите ресурси. Пренасочване 

към интернет пазари и уеб технологии. Популяризиране на 

културно-историческо наследство с акцент върху научно-

изследователските постижения в областта на историята 

чрез представянето на Женски активности на българската 

общност в Македония и Одринска Тракия втората половина 

на XIX–началото на ХХ в. и превеждането  на английски, 18 

пана за женските организации. Срещи дискусии в 5 града със 

заселени бежанците , и едно във Виена.

60,00 0,00

Издателство ИВРАЙ съществува от 2017 г. и е културна организация по смисъла на действащото законодателство. Предлаганият проект е от 

областта на културното наследство и има за цел да популяризира научно знание, свързано с една от монографиите, отпечатани от издателството. 

Предвижда се превод на книгата на английски език и отпечатването ѝ, както и поредица от презентации в България и чужбина. Заложено е 

създаването на изложба по тематиката. Проектът като цяло би имал позитивен ефект за популяризирането на историята и културата на България, но 

е по-подходящ за сесиите на НФК, свързани с издателската дейност. Обемът на предвидените дейности не е много голям, за да се предвиди 

целогодишна заплата. Издателството е показало капацитет за изграждане и разпространение на културно съдържание. Проектът не съдържа 

възможности за децентрализация на изкуството и културата. Налични са партньорства в страната. Проектът има само загатнат образователен 

модул, а тригодишният хоризонт в развитието на организацията не е мотивиран достатъчно убедително. Няма да се създаде нов продукт, а вече 

създаден ще се популяризира чрез ново издание и чрез изложба. Хонорарите на експертите са силно завишени. Сумите по т. 1.7. също са силно 

завишени. Сумата по т. 2.1.9. не се обвързва с профила на проекта.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1847-16757 Аудиовизуални 
изкуства Бъф Пикчърс ЕООД

Развитие на творческия и 

продукционен капацитет на 
компанията

100000 100 000,00

Проектът има за цел да структурира работата в компанията, 

да сформира основно творческо ядро, което да извърша 

развойна дейсност в посока създаване на нови филмови 

проекти и начини за тяхното финасиране, да създаде 

документален филм за българските училища зад граница и 

да обособи постпродукционно студио, в което филмът да 

бъде финализиран и в последствие този ресурс да бъде 

използван за бъдещите проекти на организацията.

60,00 0,00

Проектът има потенциал, но не е добре разписан. Тригодишната стратегия е слаба. В бюджета и неговата обосновка се говори за проект с име 

„Късче България“, а името на проекта е друго – „Развитие на творческия и продукционен капацитет на компанията“. Това може да се приеме като 

формалност, но показва липсата на фокус. Ако говорим само за филм „Късче България“, проектът би изглеждал по друг начин. В предложената 

информация често липсва конкретика и не дава задоволителен аргументиран отговор поставените условия и въпроси в отделните рубрики на 

основните две приложения от проектната документация. Разходите в перо „Други“ (т. 2.3.) всъщност са за закупуването на ДМА и не трябва да се 

предвиждат в тази част на бюджета. Не са предоставени доказателство за разхода по т. 1.5., т. 2.1.1.3 и т. 2.1.14.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1204-17492
Интердисциплинарен 

проект
Български Младежки 

Форум Сдружение
В шепите на Демир Баба 114308,40 98 061,40

„В шепите на Демир Баба“ цели възстановяване на 

културната и образователна дейност на територията на 

Община Исперих и задаване на иновативен импулс в 

културното развитие на Лудогорието. Проектът се фокусира 

върху изграждането на видимост и популяризирането на 

този край на страната и културно-историческото наследство 

на АР „Сборяново“ на местно, национално и на европейско 

ниво. Проектът се стреми към съхраняването на местните 

идентичности и използването на културата като ресурс за 

развитие.

60,00 0,00

Български младежки форум е неправителствена организация, работеща в обществена полза. Тя осъществява дейността си в рамките на цялата 

страна, като приобщава младежи към културни каузи – най-вече по опазване на наследството. Настоящият проект е центриран върху дейности, 

свързани с Археологическия резерват „Сборяново“ – обект със световно значение, включен в престижната листа на ЮНЕСКО. Предвижда се 

организиране на станалия вече традиционен фестивал „В шепите на Демир Баба“, който има фолклорни и литературни измерения. Провежда се в 

град Исперих. Планирани са три образователни модула, както и дейности за социализиране на резерватите „Сборяново“ и „Демир Баба теке“. 

Артистичната програма включва отделни дейности, които нямат висока художествена стойност, а са по-скоро популяризаторски. Програмата за 

дейностите е разписана детайлно, като малко по-общо са очертани тригодишните перспективи за устойчивост. Предложението не формулира ясна 

стратегия за развитието на организацията през следващите три години. Част от формите и форматите, включени в едногодишната програма, са 

иновативни, но повечето са традиционни за този тип активности. Бюджетът е детайлно разработен, но са налични някои несъразмерности, които го 

правят труден за изпълнение.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2109-1823-17360 Дигитални изкуства Полиформа Студио 
ООД Comfort zone? 95637.00 86 137,00

Comfort zone? е проект за създаване на аудио-визуален 

танцов спектакъл, който представлява иновативна сценична 

форма за България. Проектът предвижда и назначаване на 

специалисти на постоянни творчески и технически позиции в 

организацията с цел оптимизиране на работния процес и 

повишаване качеството на произведените творчески 

продукти. 

59,50 0,00

Кандидатстващата организация е с доказана активност през годините в сферата на своята многообразна интердисциплинарна дейност. Поради 

своята специфика предвижданото по проекта единствено краткотрайно събитие (обект на целогодишната дейност на кандидатстващата 

организация) не може да бъде съотнесено към част от критериите за оценка в категория „Реализация и изпълнение на проекта“. Във финансовата 

обосновка липсва конкретни параметри на дейностите, а всичко е описано схематично и формално. Буди недоумение липсата на перо за реклама и 

маркетинг за събитие, което ще разчита една седмица да привлича аудитория. Проектът не отговаря на условията за едногодишна творческа 

дейност.

Проектът се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1357-17283 Театър Сдружение "Радар 

София" Сдружение
Радар 2023 100000 100 000,00

Проект за развитие на административния и организационен 

капацитет на сдружението, запазване на резидентното му 

пространство през 2023 г. и подпомагане на планирани, 

редовни резидентни места до края на 2023 г. Включва 

подпомагане на дейността в общността Драма пакт, 

издаване на книга-каталог по повод петгодишната работа на 

сдружението, както и изграждане реализиране на нов сайт на 

сдружението, работа в партньорски мрежи, и работа за 

статута на драматурга у нас.

59,50 0,00

Проектното предложение на „Радар 2023“ е амбициозно, макар и недостатъчно фокусирано върху конкретиката по изпълнението на своите цели. 

Кандидатстващата организация има екип, чрез който успешно да реализира проектното предложение, което гарантира потенциал за реализация. От 

една страна, запазването на административния и организационния потенциал на организацията е от значение за провеждането на резидентската 

програма, но липсва ясен фокус на образователната програма, чрез която всеки един от резидентите трябва да предложи ателие за местната 

професионална общност. Имайки предвид хетерогенния състав на театралната общност, подобни инициативи не винаги имат задоволителни 

резултати и са трудни за планиране като резултати. В този смисъл модулът за предоставянето на условия за кариерно развитие на 

професионалисти в сферата на изкуствата остава по-скоро инцидентен, а не траен фактор в предложената програма. Специален фокус обаче е 

приемането на артисти и творци от маргинализирани групи или народности, което заслужава особена подкрепа. Тази инициатива буди сериозно 

доверие с оглед на геополитическата ситуация в региона. Привлечени са доста партньори, макар и те да са от най-разнороден характер. В бюджета 

има разходи, за които не са предоставени доказателства: т. 1.2.; т. 1.7.; т. 1.9.; т. 2.1.2.; т. 2.1.3.; т. 2.1.4.; т. 2.1.5.; т. 2.1.8.; т. 2.1.9.; т. 2.2.2.; т. 2.2.3.; т. 2.3.1. и 

т.2.3.2.; посочените линкове в обосновката за някои от разходите не ги доказват.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2109-1846-17193 Аудиовизуални 
изкуства Пауза филмс  ЕООД Видео без пауза 2023 53245.80 53 245,80

Видео без пауза 2023 има за цел да развие Пауза филмс 

ЕООД като устойчива организация в създаването на 

видеосъдържание за култура и изкуство, както и да изгради 

мрежа от партньорства на Балканите за потенциални кино и 

видео копродукции. Проектът също ще осигури достъп до 

съвременно българско кино в малки населени места. 

59,00 0,00

Проектът има амбицията да започне от нещо малко, което да мултиплицира. Намерен е нишов фокус, предлага се консултативен опит за 

професионални организации. За съжаление не става ясно кои са четирите организации, за които ще се прави кампания, а изборът чрез трета 

компания (А25) звучи странно. Това важи и за консултациите за 10 организации и защо точно 10. Въпреки тези въпросителни проектът има доброто 

желание да укрепи кандидатстващата организация, като в тези си търсения предлага премерен бюджет. Образователната програма предлага 

допълнителни дейности, свързани с показа на филми в два града (Малко Търново и Копривщица) – общо 4 прожекции, остава впечатлението за 

спорадичност на тази дейност, която е далеч от образователни функции. Няма предвиден континуитет. Проблем в бюджета са разходи, които не са 

обосновани или описани като позиции/имена в Приложение 1. Липсват оферти за сценография и аксесоари (2.1.9.). Включени са недопустими 

разходи за дневни, а сумата за счетоводител е за 13 месеца. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-0052-17145 Аудиовизуални 
изкуства

Портрет Филмс ЕООД 
ЕООД 2023: РАЗНОЛИКИ ПОРТРЕТИ 100000 100 000,00

2023: Разнолики портрети представя основния фокус в 

работата на Портрет Филмс ЕООД - реализацията на 

Международния фестивал на портретния филм. Проектът 

разкрива пътища за утвърждаване на уникална културна 

платформа, посветена на явлението портрет. Предлага 

стратегически посоки за развитие на организацията, 

проследява и аргументира всички продължаващи и 

надграждащи дейности за повишаване на капацитета, 

разгръщане на творческия потенциал, постигане на 

независимост и устойчивост на Портрет Филмс.

59,00 0,00

Предложеният проект не успява да докаже своята надеждност, че крайният резултат на част от посочените инициативи ще доведат до дългосрочен 

ефект върху културната карта. Досегашната дейност на организацията и нейните реализирани проекти не доказват очакваният художествен 

резултат. Предложената информация е многословна, но за сметка на това е неясна, необоснована, неаргументирана и изобилстваща от повтаряща 

се информация за сметка на необходимата конкретика и релевантни отговори на поставените условия и въпроси в отделните рубрики от проектната 

документация. Поради това проектното предложение не успява да отговори на редица критерии за оценка. Бюджетът е твърде надценен както в 

структурната, така и в продукционната си част. Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 
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СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1445-17437 Културно 
предприемачество 7АРТ ООД ООД АртЕксЛоджика 155217 97 985,00

ArtXLogica е иновативен обучителен формат, от типа на TED 

Talks, който ще се провежда ежегодно. Публиката ще бъде 

съставена от театрални студенти, професионалисти от 

сферата на театъра, какато и любители на театралното 

изкуство.

Целта е да се разшири хоризонта на младите творци и да се 

запознаем първа ръка с техните нагласи, идеи и представи.

Форматът ще бъде съпътстван с цялостна стратегия за 

устойчивот допълнена от стратегията за устойчивост на 

самата компания за следващите 3 години.

59,00 0,00

Организацията има доказана активност в културния живот на страната. Съставът на екипа и наличната материална база позволяват да се 

осъществи предложеното проектно предложение. Организацията няма опит в управлението на проекти, финансирани от български и международни 

донорски организации. Проектът  представя така наречения „ArtXLogica“ – иновативен обучителен формат от типа на TED Talks, който ще се провежда 

ежегодно. Целевите групи са разписани общо. Публиката ще бъде съставена от театрални студенти, професионалисти от сферата на театъра, както 

и любители на театралното изкуство. Целта е да се разшири хоризонта на младите творци. Форматът ще бъде съпътстван с цялостна стратегия за 

устойчивост, допълнена от стратегията за устойчивост на самата компания за следващите 3 години. Артистичната програма на кандидата е 

двукомпонентна. Първата е разпространението на българско културно значимо съдържание в страната и извън нея, което е основна функция на и 

цел на стрийминг платформата 7Arts.bg. Втората е създаване на оригинална продукция. Има добра обоснованост на образователните инициативи, 

които са с различна насоченост, което ще допринесе за надграждане на дейността на организацията. Партньорствата са подкрепени с писма, от 

които е видна и ясна тяхната роля. Има добър анализ на ресурсите. Кандидатът е посочил наличните ресурси и много добре е обоснована 

необходимостта от придобиването на новите ресурси по проекта. Има посочен широк набор от привлечени външни партньори, вкл. международни 

организации, но няма нито едно писмо за потвърждение от тях. Кандидатът е посочил очакваните резултати, вкл. са разписани по години. 

Предложеният план е реалистичен и отговаря на заложените цели на предложението, но недостатъчно аргументирано в проекта е развитието на 

административния капацитет на организацията. Техническото обезпечаване на материалната база е под формата на техника. Медийното 

отразяване по проекта е чрез дигитални канали и популяризирането им, което е подкрепено с бюджет и дейности. По отношение на бюджета – 

бюджетната обосновка не с необходимото качество. Има необосновани разходи от т.2.2.2. до т. 2.2.5. в размер на 16985 лв. (представени са оферти за 

разходите на кандидата, а не за разходите, предложени за финансиране от НФК). Не са представени достоверни източници, на които се е базирал 

при формирането на разходите за хонорари на екип и експерти. Кандидатът е дал следната обосновка: „Образувано от почасовото заплащане с 

оглед на сумирани часове прекарани в работа по проекта но месечна база“ или „стандартен хонорар“.  Няма обоснованост и на разходите по т. 2.2.6. 

Кандидатът е реферирал към официалната страница на доставчика, а не към конкретно ценово предложение.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1155-17367
Интердисциплинарен 

проект Богодом  ЕООД
BOGODOME - Програма за 

устойчиво развитие 2023
122055,00 96 675,00

Bogodome е творческо пространство и платформа, която 

обединява артисти и креативни ентусиасти с общата мисия, 

да направят изкуството и занаятите достъпни за максимален 

брой хора.  Основна цел на проекта е разширяване на 

текущите дейности и придобиване  на финансова 

стабилност. Създаване на активна устойчива артистична и 

образователна програма с успешно реализирани уроци и 

курсове по визуални изкуства и музика.

58,50 0,00

Мисията на организацията е структурирането на онлайн пространство, където артисти от различни сфери да се срещнат на полето на творчеството, 

да споделят своя опит и постижения, да направят изкуството и занаятите достъпни за максимален брой хора. Идеалната цел е: създаване на 

мултидисциплинарен център за изкуства, пространство за културен обмен в целия негов диапазон. Най-общо казано тази платформа е като 

инкубатор на идеи, раждащи се в стимулирана културна среда, която би трябвало да посрещне нуждите на експертите и любителите ентусиасти. 

Проектът има творчески заряд, но широката естетическа платформа отваря дискурс относно стойностните критерии. Има се предвид включване на 

любителско изкуство, а за него има отделна програма. Това прави в известен смисъл проектното предложение неприложимо към част от критериите 

за оценка, един от които е разпространението на културен продукт с висока художествена стойност. Проектната програма е с фокус образование под 

формата на курсове и школи. Тя включва обособяване и оборудване на пространства за тези цели, а това на свой ред я прави несъвместима с 

основни критерии и в друг аспект. В предложената информация често липсва конкретност и изложението е доста общо. Не се дават задоволителни и 

аргументирани отговори на поставените условия и въпроси в отделните части на приложенията от документацията. Планът не предлага стратегия за 

цялостна тригодишна артистична дейност, а реализиране по същество в по-голямата си част на образователен проект. Проблемът тук е липсата на 

ясен фокус, наличието на дублираща се информация, особено по отношение на артистичната програма. Незадоволителна е самата идейна 

аргументация на предвидените дейностите и тяхното обвързване с поставените цели и цялостната стратегия на кандидата. Ясно се вижда 

разминаване с критериите на конкретната програма. Относно финансовите разчети има пропуски, а именно: не са представени доказателства за 

разходите по т. 2.1.2. и по т. 2.2.2. Проектното предложение не успява да отговори на важни критерии, например този за устойчивост и иновативност.

Проектът не се одобрява за финансиране.   



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1325-16951 Интердисциплинарен 
проект

"Отворена Творческа 

Общност Глобал 

Вижън Съркъл" 
Сдружение

Устойчиво развитие на "Театър 

на сетивата София" чрез 

повишаване на организационен 

и творчески капацитет

99987 99 987,00

Проектът предвижда създаване и изпълнение на 

дългосрочна стратегия за разпространение и надграждане 

на културните иновации, междусекторните партньорства и 

творческите методи за ангажиране и привличане на публики, 

разработвани от екипа на Театъра - пионери в развитието 

сетивния театър у нас. Проектът цели да осигури условия и 

ресурси за развитието и задържането на творчески и 

организационен екип, както и за ангажирането на 

досегашната ни аудитория и привличането на нова такава.

58,00 0,00

Проектното предложение е много интересно и иновативно. Организацията е пионер в жанровото въвеждане на сетивния театър и работи активно за 

разпространението на тази практика. Кандидатът разполага с висок организационен капацитет за успешното реализиране на проекта – 

пространство, активи и добър екип. Проектът ясно разписва инициативи, изграждащи среда за кариерно развитие на професионалисти в сферата на 

изкуствата. Проектът цели да осигури условия и ресурси за развитието и задържането на творчески и организационен екип, както и за ангажирането 

на досегашната му аудитория и привличането на нова такава. Потенциалът за развиване на критическа мисъл е обоснован чрез провеждането на 

уъркшопи. Не става съвсем ясно доколко предвидените творчески дейности ще спомогнат за развитието на българската култура и изкуство и по 

какъв начин ще ги впишат в общия контекст на европейското културно съдържание. Проектът предлага добра степен на децентрализация на 

изкуствата. Няма привлечен международен партньор.  Партньорствата са разнообразни и подкрепени с писма, от които е видна и ясна тяхната роля. 

Някои от писмата за подкрепа са прикрити оферти за услуги, тъй като не е изрично упоменато, че подкрепата се изразява в преференциална цена за 

кандидата. Има добра обоснованост за наличните собствени ресурси на кандидата. Много добре е обоснована и необходимостта от придобиването 

на новите ресурси по проекта, както и привлечени партньори за разпространение. Много добре са аргументирани най-важните разходи за 

реализация на проекта, както и финансовата устойчивост на проекта. Техническият капацитет на материалната база е обезпечен със закупуването 

на разнообразна техника. Не се предвиждат ремонтни дейности. Кандидатът много ясно е очертал очакваните резултати по години от 

реализирането на посочената програма. Има задоволителен потенциал на устойчивост след приключване на проекта. По отношение на бюджета 

има недопустими разходи за заплата по т. 2.1.1. в размер на 16800 лв., които са причислени като продукционни разходи, но всъщност са структурни. 

Приложеният линк в бюджетната обосновка не доказва стойността на разхода по т. 2.2.5. в размер на 1200 лв. Някои от разходите за ПР и реклама в 

социалните мрежи са завишени като например по т. 2.2.3. в размер на 8400 лв. за 7 месеца. Проектното предложение отговаря на целите и/или 

приоритетите на програмата и би довело до качествено развитие на кандидата, но в конкурентната среда, в която попада в изданието на програмата 

не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1357-17493 Музика ЕВРО БМ ЕООД ООД ПЪТ ПО НОТИ 99817,00 99 817,00

 

Проекта включва концерти, уръкшоп и създаване на нов 

албум с авторска музика и видеоклип.Ще осигури устойчиво 

стратегическо развитие, чрез дългосрочно задържане, 

разширяване и развитие на аудиторията, както и чрез 

развитие на дългосрочни връзки и партньорства, чрез 

демонстриране на организационен и творчески потенциал на 

компанията. Участват артисти от различни поколения в 

търсене на нови теми, форми и вдъхновение, с цел 

провокиране публиката и младото поколение по темата за 

джаз и класиката.

58,00 0,00

Кандидатът е еднолично търговско дружество с предмет на дейност, развиващ дейности в областта на музиката, сред които провеждане на културни 

мероприятия и продуцентска и импресарска дейност. Организацията е регистрирана като културна организация и е арт мениджър и продуцент на 

именития певец и културен деец Васил Петров. Има доказан дългогодишен опит в сферата си на дейност. Предоставените връзки към материали, 

канали и реализирани проекти доказват културна дейност. В по-голямата си част доказаната дейност включва основната импресарска на 

организацията, което не отговаря изцяло на едно от основните условия за допустими кандидати – културни организации, които са активни оператори 

на събития и културно съдържание през периода най-малко 2020 – 2022. Проектното предложение е частично съобразено с целите на програмата за 

едногодишен грант. Предложената артистична дейност е детайлно описана и включва създаване на авторски албум и провеждането на три 

концерта. Обемът на извършена артистична дейност не защитава убедително целите за повишаване на многообразието и предлагането на 

качествено творческо съдържание в периода от една година. Образователната програма включва уъркшоп и майсторски клас по цигулка, 

организиран в четири дни и последващ концерт – стандартна дейност, която на фона на останалите събития е добавена за допълнителна стойност. 

Тригодишния план за развитие посочва продължение на описаната дейност за 2023 г., частично съвпада с целите и фокуса на програмата. 

Бюджетното предложение е целесъобразно с проектното предложение. Налични са завишени и необосновани разходи: т. 1.3.; т. 1.4., т. 2.2.2.; т.2.2.3.; 

т. 2.2.4. и т. 2.2.5. (необосновани, липсват доказателства).

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2109-2136-17080 Интердисциплинарен 
проект

СУМАТОХА 2021 
Сдружение ТВОРЧЕСКА СУМАТОХА 2023 99375 97 014,00

  Планираната концепция на сдружение СУМАТОХА 2021 за 

2023 г. е разделена между няколко проекта: “Лятна 

Театрална Работилница“; “Проект СЕДЕМ“, турне в три 

театъра в провинцията - Плевен, Русев, Търговище на вече 

създадения и отличен с АСКЕЕР 2022 спектакъл “Въпреки 

живота, всичко е любов“ по романа на Виктор Пасков - 

“Германия, мръсна приказка“ и интензивен тренинг в 

Мадрид, Испания. 

57,50 0,00

Проектът на „Суматоха 2021“ демонстрира капацитет за създаване, представяне и разпространение на културно съдържание с художествена 

стойност, но структурата на проекта и предвидените дейности будят съмнение относно експертния потенциал за реализацията, както и за високата 

художествена стойност на четири инициативи, които на практика не са обединени от единен фокус. Инициативите са озаглавени: Project SEDEM III – 

интердисциплинарен проект, който включва различни ателиета, водени от ментори; Лятна театрална работилница, която е насочена към млади 

непрофесионалисти; турне на спектакъл „Въпреки живота – всичко е любов“, реализиран от организацията и интензивен тренинг в Мадрид за 

членовете на организацията. Прави впечатление, че образователните модули са диспропорционални като обем спрямо другите предвидени 

дейности, заедно с това фокусът, който обединява дейностите е неясен. Буди съмнение възможността съдържанието да бъде представяно като 

българско изкуство в общоевропейски мащаб. Въпреки че са привлечени партньорски организации и експерти, които да се включат в тези 

инициативи, остава съмнението във възможността тези дейности да бъдат реализирани като дългосрочни инициативи, както и добавената 

обществена стойност спрямо търсените ефекти за представянето на българското изкуство като общоевропейско културно съдържание. Така 

представените цели, дейности и очакваните резултати трудни кореспондират една с друга и не убеждават в ефектното им прилагане. В бюджета има 

необосновани  разходи: т. 2.1.11. са разходи за дневни това е недопустим разход.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ
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СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-0835-17459 Музика Мастило Мюзик ЕООД 
ЕООД

Маргаритка 139942 99 400,00

Проект „Маргаритка“, като част от „Мастило Мюзик“ ЕООД, е 

създаден с идеята да развива високо качествено, авторско, 

музикално и аудио – визуално съдържание на български 

език, с образователен характер за деца на възраст между 1 и 

6 години. Заедно с това да създава занимателно – 

образователна българска детска литература, както и 

авторски театрални спектакли с фокус върху полезни и 

актуални теми в света на децата и техните родители. 

57,00 0,00

Кандидатстващата организация е търговско дружество с предмет на дейност в музикалния сектор. Предложения проект „Маргаритка“ е насочен към 

деца на възраст между 1 и 6 години и цели висококачествено, авторско, музикално и аудиовизуално съдържание на български език, с образователен 

характер. Приложените връзки към материали и канали доказват безпрецедентно развитието и потребление на създавания продукт с 

образователна цел. Проектното предложение в по-голямата си част е с образователна цел, което не отговаря на основното условие на програмата 

за допустими кандидати – културни организации, които са активни оператори на събития и културно съдържание през периода най-малко 2020 – 2022. 

Артистичната програма не е детайлно разписана, което прави трудно и почти невъзможно оценяването на художествения потенциал на проекта. 

Артистичната програма включва създаване на образователни музикални, литературни и аудио-визуални произведения с образователен характер. 

Липсва конкретика в предложения нов театрален спектакъл „Маргаритка“, няма посочен брой спектакли или имена на изпълнители. Разходите в 

бюджетната матрица са до голяма степен съобразени с целите на проект, налични са необосновани, завишени и/или недоказани структурни и 

продукциони разходи: т. 1.2.; 1.3.; 1.6.; 2.1.1. са завишени. Има заложени 12068.04 лв. за реализиране и издаване на компакт диск (CD), липсват 

доказателства по т. 2.2.2. и 2.2.2. на стойност 11800 лв.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1212-17366 Театър КАМБАНА АРТ ЕООД Сцена КА 102249,72 99 999,72

Сцена КА – модерно и каузално културно пространство за 

събития, обучения, споделяне на културни практики и опит; 

своеобразен център на напредъка и иновациите в 

изкуството; културна среда за разгръщане на таланти; 

развиване на социалната ангажираност и гражданско 

образование;  с ново дигитално предаване за култура, в 

което публики и творци разкриват своя талант;  активен 

онлайн форум театър и куклени представления на открито. 

Една споделена културна вселена за всички.

57,00 0,00

Кандидатстващата организацията развива дейност в сферата на театралното изкуство. Художественият потенциал на проекта не е убедително 

защитен, тъй като проектното предложение има преобладаващо изразено социално измерение. Не става съвсем ясно доколко предвидените 

творчески дейности ще спомогнат за развитието на българската култура и изкуство и по какъв начин ще ги впишат в общия контекст на европейското 

културно съдържание. Не се предвижда въвеждане на нови форми или новаторски идеи, свързани с представянето на изкуство. Налична е заявка за 

повишаване на многообразието от предлагано творческо съдържание с добре представена аргументация за това как точно ще бъде постигнато това. 

Заложените в проекта творчески прояви биха спомогнали за децентрализацията на културния живот в страната. Заложено е разширяване на 

административния капацитет на организацията, подобряване на нейната структурна устойчивост и повишаване на нейния творчески потенциал. 

Заявените партньорства са потвърдени с необходимите документи. Има добра обоснованост на ресурсите и очакваните резултати. По отношение на 

бюджета – бюджетната обоснова не е с необходимото качество. Не са представени никакви доказателства за разходите по т. 1.3., т. от 1.8. до 1.10.; т. 

2.1.7. и т. 2.2.3. Съгласно Условията на програмата кандидатът следва да опише начина, по който е определена стойността на всеки разход и да 

посочи подходящи източници на информация, въз основа на които са определени планираните стойности на разходите или на отделните им 

елементи. Следователно разходите по проекта са необосновани. От представения проекто-договор за консултантски услуги по т. 1.7. в размер на 

1570 лв. се разбира, че са за бизнес консултации преди и по време на изпълнението на проекта, вкл. индивидуална консултация по бизнес 

комуникации и маркетинг и консултация по бизнес стратегия. Отделно в обосновката по т. 1.4. са предвидени разходи за ГД на бизнес маркетинг 
специалист  проучване на пазара, стратегическо позициониране, нюзлетър на проекта (не може да се гарантира, че няма припокриване на функции) с 

бизнес консултациите по т. 1.7.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1452-17517 Интердисциплинарен 
проект

Фондация „Стоян 

Камбарев“ Фондация
Стоян Камбарев 128080 99 928,00

Целта на проекта е да се повиши устойчивостта на 

Фондацията, организационния ù капацитет, и да разшири 

социалните ефекти от дейността й. Чрез проекта  ще 

продължим организирането и провеждането на своите 

утвърдени няколко събития: Официалната Церемония за 

връчване на Наградата за Полет в Изкуството, Коледната, 

благотворителна, социална и екологична кампания ЕЛХИ НА 

ТАЛАНТА, кино конкурсът предизвикателство НАГРАДА ЗА 

КИНО 355 , регулярните четири годишни творчески 

събирания на АКАДЕМИЯ Камбарев

57,00 0,00

Проектното предложение не успява убедително да докаже доколко кандидатът и проектът отговарят на целите, приоритетите и фокуса на 

програмата. Значителна част от обосновката по различните критерии е незадоволителна, неаргументирана или с липсваща конкретика. Това прави 

невъзможно оценяването на важни групи критерии и най-вече на тези, които са свързани с художествения и творческия потенциал на проекта. 

Проектът представя в цялост дейността на фондацията, но от всичко написано се губи фокуса. Тригодишна стратегия липсва. От целия проект би 

било добре да се обърне внимание на образователната и практическите дейности, но това не е фокуса на програмата. Има много нелогични разходи 

(мениджър социални мрежи и др.). Не са предоставени доказателства за разходите по т. 2.1.9., т. 2.1.10., т. 2.2.2., т. 2.2.3., т. 2.2.4., т. 2.25. 

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1507-17528
Аудиовизуални 

изкуства Тайга Филм ООД Екипаж 43019 43 019,00

Проектът цели развитието на “Екипаж” като творчески 

колектив с изявен авторски почерк в областта на 

филмопроизводството и визуалното изкуство и обогатяване 

на продукционния капацититет на колектива, както и 

развитието на пространство, като съвременна алтернативна 

сцена за мултидисциплинарни артисти.

57,00 0,00

Проектното предложение предвижда създаването на четири експериментални късометражни филми и организирането на две изложби, които са 

обединени от филмовата тематика. Проектът дава интересна заявка с  артистичната си програма, но тя не е убедително защитена, липсва 

конкретика и ясна визия за реализацията на предложените в нея дейности. Образователен елемент в проектното предложение също липсва, 

въпреки споменатата добра практика за работата със студенти. Организацията не предвижда въвеждането на специфични дейности или стратегии, 

както и как точно ще въведе принципи на устойчиво развитие, повишаване на организационния капацитет и измерване на ефекта от инвестициите – 

някои от основните цели за финансиране по програмата. Има неточности в бюджетната матрица, както и липсва обосновка за някои разходи (т. 2.1.3).

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 
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ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1410-17476 Интердисциплинарен 
проект

Артистика БГ ЕООД 

Културен институт
Ансамбъл Чинари -  България в 

ритми
99886 99 886,00

Проектът „Ансамбъл Чинари -  България в ритми“ е 

естественото продължение на работата на Ансамбъл 

Чинари и Чинари Дръмс. Благодарение на проекта ще се 

съхрани и надгради създаденото през последните години.

Основните й дейности са насочени към запазването на 

творческия, административен и артистичен екип, 

приобщаване на деца и младежи към дейността на детските 

школи на Ансамбъл Чинари, привличане на нови аудитории 

и представянето в различни културни и обществени среди. 

56,50 0,00

Културна организация „Артистика БГ“ ЕООД представя многообразието в музикалнотанцовата палитра на българския фолклор. Проектът има за цел 

да обогати репертоара на ансамбъла, да бъдат създадени нови творчески продукти и да се укрепи административно и логистично културната 

организация. Екипът има потенциал за развива фолклорното изкуство. В съдържателен план обаче проектът не предлага ново високо творческо 

съдържание. Повечето от проявите им са на любителско ниво. В проекта не се предвижда ангажираност по трудово правоотношение, което няма да 

укрепи организацията в достатъчна степен. Тригодишният хоризонт в развитието на организацията е слабо разписан. Планът за дейности е 

подробен, но недостатъчно наситен с иновативни изяви.  В артистичната програма са налични много общо формулирани дейности, които не доказват 

какво точно предстои да се работи извън конвенционалните спектакли пред различни аудитории. Партньорствата в страната са доказани с 

предходна дейност и с писма за подкрепа. Партньорства в чужбина не са доказани. Не се създава нов творчески продукт, а се доразвива настоящият 

репертоар на ансамбъла. Бюджетът включва 99886 лв. грант от НФК. Всички дейности, които предстои да се финансират, са допустими и отговарят 

на профила на проекта. Като цяло обаче проектът не е структуриран компетентно и прилежно. Разходите по 1.3. са вписани като хонорари, но в 

графата за трудов договор, като не са предвидени съответните осигуровки. Разходите по т. 1.4. са силно завишени. Разходът по т. 1.6. е излишен. 

Разходите по т. 2.1.4. и 2.1.5. не са продукционни разходи; разходът по 2.1.3. е силно завишен. Разходът по 2.1.7. е излишен – оркестърът има 

репетиционна зала. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-0240-17469 Театър Екзод Арт ЕООД
Екзод 2023-2025: Стратегия за 

устойчиво развитие
100000,00 100 000,00

Артистичната програма на Екзод Арт за 2023-2025 г. се 

стреми да надскочи традиционните средства и кодове на 

комуникация, с които театралното изкуство борави, като 

постави продукцията ни в по-адекватен за съвременното 

общество контекст. 

56,00 0,00

Организацията, която кандидатства, демонстрира капацитет за създаване на културно съдържание и неговото разпространение. Предвидените 

дейности по проекта целят неговото извеждане от „секторната изолация“, в която е попаднал, и целите, които се поставят, трябва, според проекта, 

да изведат кандидата от това състояние. Кандидатът вижда този изход в стратегическата „дигитализация“ на своята продукция и други жанрови 

трансформации на театралните спектакли. Какви ще бъдат желаните ефекти от тези дейности е незадоволително представено. Буди недоверие 

липсата на добре структуриран и разработен образователен модул (той е само упоменат и е включено, че не е в основния фокус на организацията). 

Предвидената артистична програма е интересна и включва потенциал за иновация с извеждането на различни театрални събития в ново жанрово 

поле, но заедно с комуникационната стратегия и липсата на образователен модул, който по същество да е свързан с проекта, трудно биха могли да 

се свържат в ефективно цяло, което да фокусира проектната дейност в задоволителна степен около очакваните резултати. Стратегиите за развитие 

на аудитории също са незадоволителни. Проектът не предвижда децентрализация на културна дейност. 

Проектът не се одобрява за финансиране.
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ORG2022-2309-1454-17518 Културно наследство
Асоциация на 

реставраторите в 

България Сдружение
Форум Реставрация 51290,89 51 290,89

Проектът цели да разшири информираността за 

значимостта на опазването на културното наследство, чрез 

развиване на присъствието на АРБ като информационен и 

образователен източник в дигиталното пространство. 

Включва и обезпечаване на административния капацитет за 

организиране на конференция и юбилейна изложба, както и 

за издаването на два броя специализирано списание 

„Реставрация“ с цел популяризиране и развиване на 

професионалната среда в сферата на културно наследство в 

България. 

56,00 0,00

Асоциация на реставраторите в България е сдружение на професионалистите в областта на реставрацията и консервацията, което поддържа 

дейност от 20 години. Чрез настоящото проектно предложение организацията заявява готовност да осъществи през 2023 година следните дейности – 

организиране на национален форум по реставрация за обмен на експертиза в между професионалистите в споменатата област. Имат готовност да 

създадат нов сайт на организацията, както и да издадат две книжки от списание „Реставрация“, заявено като периодично, но само с една книжка 

отпечатана досега – 2020 г. От описанието на проектното предложение личи, че повечето от дейностите са свързани с академична, а не с 

художествено-творческа дейност. Както списанието, така и форумът са научни прояви, които би трябвало да се финансират по други програми. По 

отношение на предвидения сайт, той би дублирал настоящия сайт на организацията, който не е много пълен и не е актуализиран в необходимата 

степен. При наличие на изграден сайт, НФК не би трябвало да финансира нов, а евентуално обновяване и попълване на съществуващ, ако става 

дума за творческа дейност с висок художествен потенциал. В случая обаче не се предвижда създаването на нови художествени творби или 

обогатяване на българското изкуство. Проектът не би повишил многообразието и няма иновативен характер. Не е заложен образователен модул. 

Тригодишният хоризонт в развитието на организацията не е мотивиран в детайли. Няма гаранции за надграждащи дейности и за обогатяване на 

творческата палитра на организацията. От представените данни личи, че организацията има слабо развита партньорска мрежа в страната и в 

чужбина. Бюджетът възлиза на 51291 лв. – средства от НФК, без самофинансиране. Офертите по т. 1.8. от бюджета включват устройства от висок 

ценови ранг, който не е разумно да се финансира с публични средства, при положение, че е възможно да се закупи техника със същата 

функционалност на двойно по-ниска цена. Сумата по т. 2.1.1. е излишен разход, при положение, че организацията има сайт; сумата по 2.2.1. за дизайн 

на сайта също е излишна, като включва повтаряща се дейност с т. 2.1.1; разходът по 1.11. е офериран на 588 лв., а в бюджета е записано 1500 лв.; не 

са представени доказателства за разхода по 2.2.2.

Проектът не се одобрява за финансиране.
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ORG2022-2109-1150-17315 Интердисциплинарен 
проект

ОНЧ " Антон 

Страшимиров - 1926"  
Читалище

Споделени пространства 64224.00 64 224,00

Проектът Споделени пространства III на кино Влайкова цели 

доразвиването и устойчивото налагане на един траен и 

разнообразен културен продукт реализиран през последните 

две години с участието и събирането на една сцена на 

няколко вида изкуство и образование: кино, музика, танц, 

театър и изобразително изкуство, като предвидените 

дейности ще бъдат излъчени дигитално и ще стигнат до нова 

аудитория.  Проекта е насочен към стабилизирането и 

популяризирането на българското изкуство.

55,50 0,00

Кандидатът е Читалище с доказана активност в културния живот на гр. София. Съставът на екипа и наличната материална база позволяват да се 

осъществи предложеното проектно предложение. Организацията има установени партньорства и доказан опит в управлението на проекти, 

подкрепени от български и чуждестранни донорски организации, като демонстрира разнообразно съдържание и добро качество в дейността си. 

Проектът е насочен към стабилизирането и популяризирането на българското изкуство. Артистичната програма е многокомпонентна и ще осигури 

целогодишно и ежегодно кино-театър „Влайкова“ да дава сцена за различните форми на култура и изкуство. Контекстът е описан добре, 

идентифицирани са съществени проблеми. Проектът активизира дейността на читалището с оглед надграждане над постигнатото. Има известна 

степен на децентрализация на културния продукт. Кандидатът е посочил, че чрез инсталиране на стационарна техника за стрийминг излъчване 

читалищното кино ще има възможност да навлезе в модерния дигитален свят, с повече възможности за разпространение на културните проекти. 

Недостатъчно ясна и добре разписана е информацията в проекта по отношение на разширяване на административния капацитет и инициативите за 

кариерно развитие. Целевите групи не са ясно дефинирани, но има информация за развитието на публики за нови за форми и жанрове и увеличен 

достъп до култура. Няма привлечени международни партньори. Партньорствата са разнообразни и подкрепени с писма, от които е видна и ясна 

тяхната роля. Анализът на ресурсите е незадоволителен, кандидатът е посочил, че високата инфлация ще се отрази на икономическото състояние 

на Читалището. Липсва информация за наличие на експертния фактор, експертизата на партньорите и техническите ресурси, с които разполага 

кандидатът. Задоволителна е обосновката за най-важните разходи за реализация на проекта. Не се предвиждат ремонтни дейности. Техническата 

база ще се обезпечи със закупуването на стационарна техника за онлайн излъчване/стрийминг на събитията в кино-театър „ Влайкова“. Кандидатът 

много добре е обосновал очакваните резултати по години от реализирането на посочената програма, вкл. са количествено определени. 

Комуникационният план за медийно разпространение има потенциал да допринесе за успешна реализация на заложените събития. Има предвидени 

разходи за реклама и маркетинг в бюджета. Бюджетът не е с необходимото качество. Разходите в бюджетната обосновка в цялост не са достатъчно 

добре обосновани. Не са представени никакви достоверни източници, обосноваващи хонорарите на екипа и експертите. Кандидатът е дал следната 

обосновка „чрез калкулиране на възможностите и обсъждане“. В обосновката за хонорарите от т.1.3.1. до т.1.3. са за 14 броя всеки, но не става ясно 

дали са 14 месеца или за 14 събития, защото ако е за 14 месеца това е извън периода за реализация от 12 месеца. Аналогично е и с разхода по т. 1.6., 

където даже не става ясно какъв е видът на разхода/хонорар, фактура, услуга или нещо друго. Предвидени са и разходи и за външни консултантски 

услуги, за които няма информация дали са за подпомагане при управлението и изпълнението на проекта. Ако е така, то това ще дублира функциите 

на екипа. Има представени оферти само за разхода по т.1.8. за ДМА. Всички останали разходи, за които не са представени достоверни източници, 

доказващи заложените разходи, са необосновани, вкл. не са представени никакви доказателства за разходите маркетинг и реклама.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-2230-17400 Музика Аутентик Фондация Places 62581 52 920,00

Places е серия от концертни и образователни събития на 

Живко Василев квинтет и Арифа бенд.Музиката им отвежда 

слушателя на пътешествие през Балканите,Ориента и след 

това към американския джаз,който с вкус се съчетава с 

красивите класически и фолклорни световни традиции.

Комбинацията е толкова умело смесена,че потокът, докато 

преминава между стилове,звучи изключително естествено.

55,50 0,00

Проектната документация не успява да докаже, че кандидатстващата организация отговаря на основното условие за допустимост – да бъде активен 

оператор на събития и културно съдържание. Проектното предложение е частично съобразено с целите, приоритетите и фокуса на програмата. 

Наличната в него аргументация не е задоволителна и не успява експлицитно да обвърже проектната идея с целите на програмата. Предвидената 

артистична и образователна програма не е описана в детайли и поради това не може адекватно да се прецени какъв е художественият потенциал на 

проекта и до каква степен той отговаря на съответната група критерий за оценка. Планираните концерти в различни населени места биха 

спомогнали за децентрализацията на музикалния живот в страната и биха увеличили достъпа до култура в различни населени места. От проектното 

предложение не става ясно в какво точно ще се изразява предвиденият образователен модул и по какъв начин той би спомогнал за развитието на 

проекта и организацията. Административният и творческият потенциал на кандидатстващата организация не е убедително защитен. Не е 

представена тригодишна концепция за развитие. Не става ясно каква е ролята на целия административен екип в осъществяването на планираните 

дейности и по какъв начин реализирането на проекта ще спомогне за разширяване на капацитета на организацията. Голяма част от заявените 

партньорства се свеждат на практика до предлагане на конкретна услуга срещу заплащане. В бюджета присъстват редица необосновани и 

незащитени с необходимите оферти или финансови документи административни разходи като тези за консултантски услуги и реклама.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1118-17345 Интердисциплинарен 
проект АРТЕРИА ООД Книжарница в Kуфар 98796,12 98 796,12

Създаване на собствена продукция, която да излезе извън 

традиционните културни локации и да спомогне за 

създаване на непосредствен контакт между публика и 

артист. Изграждане на онлайн присъствие, чрез създаване 

на уебсайт и онлайн магазин, както и разработване на нови 

онлайн канали за ангажиране на публиката. Създаване на 

нови партньорства и разширяване на вече утвърдените 

партньорски мрежи, както и създаване на устойчиво 

сътрудничество с нови за екипа хора в рамките на 

организацията.

55,50 0,00

Дейностите на организацията са с локално значение, като до момента кандидатът е работил основно като домакин, партньор, местен организатор 

или съорганизатор (на територията на Стара Загора) на подобни формати на други организации. Организацията не разполага със собствена база и 

техника, но има добър екип. Проектното предложение цели създаване на собствена продукция – „Креслото“, която да излезе извън традиционните 

културни локации и да спомогне за създаване на непосредствен контакт между публика и артист. Изграждане на онлайн присъствие чрез създаване 

на уебсайт и онлайн магазин, както и разработване на нови онлайн канали за ангажиране на публиката. Създаване на нови партньорства и 

разширяване на вече утвърдените партньорски мрежи, както и създаване на устойчиво сътрудничество с нови за екипа хора в рамките на 

организацията. Кандидатът е посочил, че част от дейностите с образователна насоченост на кандидата за 2023 г. са обект на друг проект, но за 2024 г. 
е планирана образователната програма да е под формата на менторска програма за гимназисти и деца в неравностойно положение., а през 2025 г. 
провеждане на издание на филмов фестивал. Кандидатът е представил широк кръг от партньорства с приложени подкрепителни писма, от които е 

видна тяхната роля. Няма привлечен международен партньор. Целевите групи и публиките не са ясно определени. Представена е обща 

информация само за основните канали за достигане до целевите групи и публиките на кандидата. Анализът на наличните ресурси, с които разполага 

кандидатът, е незадоволителен, за разлика от анализа на необходимите ресурси за реализацията на стратегията. Има обоснованост на най-важните 

разходи за реализация на дейностите. Добре е аргументирана устойчивостта на проекта. Има изведени очаквани резултати от реализирането на 

посочената програма, които са по години разпределени. Има задоволителен потенциал на устойчивост след приключване на проекта. Медийното 

отразяване е разписано общо. Планира се всяка изява от програмата да бъде рекламирана предварително чрез съответните медийни партньори, с 

разпространението на флаери, на страници и събития в социалните мрежи, вкл. през новия уебсайт. Има заложени разходи за маркетинг и реклама в 

бюджета. Бюджетната обосновка не е с необходимото качество. Обосновката е непълна, за някои разходи няма направена обосновка. Например от 

т. 1.1. до 1.5. Има необосновани разходи, за които кандидатът не е представил никакви доказателства – по т.1.4. и т .2.1.2.1.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2009-2005-17026 Изящни изкуства СНЦ Синергия 
Сдружение

Стратегия за устойчиво 

развитие на организацията 

след COVID- пандемията
95500 95 500,00

Стратегия за устойчиво развитие на организацията като 

културен оператор чрез създаване и разпространение на 

художествен продукт, утвърждаване на локални и 

международни партньорства и повишаване на 

организационния капацитет в периода 2023-2025г.

54,50 0,00

Артистичната програма на кандидатстващата организация е насочена към създаването и утвърждаването на културна територия, в която по двойки 

да работят съвременни визуални артисти, обединени от предварително зададена, експериментална кураторска концепция. Проектното 

предложение има потенциала да развива културен продукт, но има известна неубедителност в него. Дейностите имат по-скоро пожелателен 

характер и липсва конкретика. В проекта липсва ясно изведена стратегия, която да гарантира устойчивото развитие на организацията, на базата на 

която да се разгърне едногодишна артистична програма с тригодишен хоризонт на развитие – един от основните приоритети на Едногодишната 

програма. Селектираните автори са млади, но вече утвърдени имена в областта на визуалните изкуства, с интересни творчески биографии и имат 

потенциала да развият интересен културен продукт. Така разписано проектното предложение има своя потенциал за някои от програмите, насочени 

към самостоятелни проекти в областта на визуалните изкуства.

Проектът не се одобрява за финансиране.
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ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1406-17416 Фолклор
Международен 

фолклорен фестивал 

Витоша Сдружение
"Традиция, иновация, бъдеще" 115317,00 99 817,00

Целите и концепцията за дейността на Сдружение 

Международен фолклорен фестивал Витоша през 2023 са 

заложени в резултат на въздействието на 2 основни 

фактора: дългосрочните цели и мисия на сдружението, както 

въздействието на кризата от COVID-19 която силно 

затруднява работата на Сдружението. Планът за работа на 

Сдружението през 2023 г. се разделя в няколко направления: 

1. Институционализация на сдружението, 2. Обмяна на опит, 

3. Заедно чрез танц и 4. Между културен обмен. 

54,50 0,00

Сдружение „Международен фолклорен фестивал „Витоша“ е културна организация, развиваща дейност по популяризиране на фолклорното 

наследство с приоритет народните танци. Поддържа мрежа от контакти в страната и чужбина и организира фолклорния фестивал „Витоша“. 

Основна цел на настоящия проект е подготовката и реализацията на споменатия фестивал през 2023 г. Набелязани са мерки за укрепване на 

организацията чрез заетост по трудов договор на един от членовете на екипа. Предвидена е образователна програма за членове на екипа, която е 

насочена към подготовката им за създаване и работа по проекти. Няма предвидени образователни дейности за целевите групи, с които се работи. 

Проектът има потенциал за развитие на творческите индустрии в областта на изпълнителското майсторство, но той няма да създаде самостоятелен 

продукт, а по-скоро ще обедини творческите усилия на група творци. Проблематично е присъствието на нови форми и идеи, свързани с културата и 

изкуството, както и възможността за развитие на критическата мисъл. Центрираността около едно събитие не развива в достатъчна степен контакта 

с аудиториите и не осигурява целогодишен достъп до култура. Проектът би укрепил творческия и административен потенциал на кандидата, но не би 

го разширил в голяма степен. Дейностите на организацията биха обогатили палитрата на творческите изяви, свързани с популяризиране на 

фолклора и нематериалното наследство в цялост. Планирано е и участие в Арт базар. Тригодишният хоризонт за развитието на организацията е 

разписан твърде общо и не предполага значимо надрастване на настоящите постижения след реализирането на проекта. Бюджетът включва искана 

от НФК сума от 99337 лв. и собствен принос 9680 лв. Сумите по структурните разходи са силно завишени. Налични са продукционни разходи, които не 

съответстват на целите на проекта.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1620-17446 Интердисциплинарен 
проект

Народно читалище 

"Христо Танев-2020" 

НЧ Читалище

Моята Стара Загора - традиция 

и бъдеще
83620 83 620,00

Проектът Моята Стара Загора-традиция и бъдеще на НЧ 

Христо Танев 2020 е свързан с разширяване на познанията 

на гражданите за града и бележитите личности чрез 

поредица от инициативи. Предвиждат се традиционни 

дейности като лекции, ателие за комуникационни умения и 

детски празник, но и нетрадиционни за града ни форми, а 

именно смарт пейки със значимо съдържание. Всяка от 

дейностите е внимателно подбрана с цел достигане до  

широка аудитория, има образователна стойност, както и 

потенциал за развитие

54,50 0,00

Народно читалище „Христо Танев“ в Стара Загора е създадено през 2020 г. То развива образователна и културна дейност основно в обхвата на 

града и прилежащия регион. Проектът няма национален обхват и няма ресурс да създаде продукти с висока художествена стойност, каквато и целта 

на настоящата сесия. Налични са отделни елементи на децентрализация на изкуството и културата, налични са възможности за целогодишен 

достъп до култура на потребителите на услугите на читалището. Образователният модул е добре развит, но строго профилиран. Не са разписани 

ясни инициативи за кариерно развитие на професионалисти в сферата на изкуствата. Проектът би разширил административния и творчески 

потенциал на кандидата чрез поемане на структурни и продукционни разходи от НФК. Не се предвижда заетост по трудово правоотношение на 

експерт на читалището. Не е демонстриран капацитет за създаване и разпространение на културно съдържание с висока художествена стойност. 

Екипът има мрежа от партньорства в Стара Загора, но в чужбина и в други части на страната няма. Тригодишният хоризонт за развитие на 

организацията не е мотивиран достатъчно убедително. Лекториите и образователните модули са подробно разписани, но те като цяло не са 

иновативни форми на творческа дейност. Предвидената за 2024 г. научна конференция не отговаря на капацитета и профила на читалището. 

Концепцията за поставяне на смарт пейки в центъра на града е иновативна за Стара Загора, но тя е преди всичко от компетенциите на общината и на 

професионалните културни институти, които биха могли да подберат най-подходящото съдържание за продуктите. Бюджетът включва 83620 лв. 

субсидия от НФК. Предвидените разходи по 1.1., 1.2. и 1.5. са за сътрудници, чиито възнаграждения силно надхвърлят обема на описаните в плана за 

работата действия. Няма мотивация за разходите от 1.8. до 1.12. Не са представени доказателства за разходите по т. 2.2.1. Хонорарите по 2.1.4. са 

със завишени за съответната дейност стойности. Офертата по 2.1.5. е за 19200 лв., а са заложени 19400 лв. Предвидените разходи по 2.2.1. са двойно 

завишени от необходимото за нуждите на проекта.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2109-1725-17354 Аудиовизуални 
изкуства

БСТ ФИЛМ ЕООД 
ЕООД

Социално-културни 

художествени продукти чрез 

иновативни дигитални 

технологии в "БСТ ФИЛМ" 
ЕООД

118221 85 121,00

Проектът обхваща 3 дейности, заложени в Артистичната 

програма и една дейност, заложена в Образователната 

програма. 

Заложените дейности са за два документални филма 

„Запознанство“ и „Лабиринтът на София“; Проект за 

дигитална интерактивна галерия „Квантумни ездачи“ и 

дейност за образователен майсторски клас.

54,00 0,00

Кандидатът не е представил ясно и по безспорен начин тригодишна стратегия, която да показва устойчивост и стабилност. Представен е проект, 

насочен към технологично надграждане в рамките на компанията, както и към производството на документални филми и рекламни клипове. 

Предлага се и образователен модул, без той да бъде детайлно разработен от гледна точка на лектори и методология. От представеното не може да 

се направи ясен извод за нивото на художествения продукт, въпреки заявката за иновативност и насоченост на една от дейностите към по-млада 

публика. Налице са декларирани партньорства от областта на рекламата. Финансовата част предвижда ресурс за направата на филми, които не е 

съобразен с реалните пазарни условия и звучи нереалистично.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2109-2351-17314 Аудиовизуални 
изкуства

Котта ООД - "СТУДИО 

1+1 ООД
ВЪЛШЕБЕН ПОРТАЛ 99681 99 681,00

ВЪЛШЕБЕН ПОРТАЛ е дигитална платформа за създаване 

и разпространение на аудиовизуални произведения - 

графично анимирани и озвучени български фолклорни 

приказки и песни, гатанки, легенди и предания, адаптирани 

специално за деца във възрастова група 2+.

ВЪЛШЕБЕН ПОРТАЛ е с постоянен и неограничен достъп до 

аудиовизуално съдържание с висока художествена стойност, 

стъпващ на здравата основа на изконните български 

морални ценности, бит и култура, поднесено по съвременен 

и въвличащ начин,.

54,00 0,00

Кандидатстващата организация има 28-годишно присъствие на пазара на услуги и дейности, свързани с аудио, видео и пост продукция. В 

настоящата сесия организацията участва с „Вълшебен портал“ – концепция за детска онлайн платформа за създаване, разпространение и 

съхранение на културно съдържание, адаптирано, озвучено и графично анимирано по подходящ за възприемане от аудиторията начин и 

основаващо се на български фолклорни приказки, песни, легенди и гатанки, част от нашето културно наследство. В съдържателен план проектът е 

разписан подробно – с налични етапи, продукционни стъпки и артистични ангажименти. Представени са писма за партньорство и писма за 

намерения, съответстващи на профила на предвидените дейности и търсените резултати. От краткото демо видео, създадено за целите на проекта, 

е видно, че екипът има творчески потенциал, но самият продукт няма висока художествена стойност. Целевата група на проекта са деца, които чрез 

портала ще се запознават с фолклорното богатство на страната. Няма доказателства за съобразеност със специфичната детска аудитория. 

Проектът ще осигури достъп до култура в малки населени места чрез сайта, който ще се разработи и ще бъде достъпен във всички зони, където има 

интернет мрежа. В проекта присъства образователен модул, който в конкретния случай би бил по-ефективен, ако беше по-тясно свързан с 

образователното съдържание в основното и средно училище – по литература и музика. Партньорствата в страната са неоткроими. Не са доказани 

партньорства в чужбина. Няма доказателства за устойчивост на организацията в тригодишния хоризонт. Бюджетът включва само подпомагане от 

НФК – без самоучастие, което е допустимо. За разхода по т. 1.3. няма доказателства. Разходът по т. 1.4. не е мотивиран.. Разходът по 1.5. е завишен. 

Разходът по 1.6. е лишен от мотивация и спецификация. Разходът по 2.1.2 е завишен. Разходите по 2.1.4. също са завишени. Разходите по 2.1.5. са 

необосновани. За разходите по 2.1.6. и по т. 2.1.7. няма доказателства. Разходът по т. 2.1.8. е силно завишен.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1247-17417 Игрално кино ИКУЪЛ ООД ИКУЪЛ ЕДНОГОДИШЕН 
ГРАНТ

103454 99 852,00

Концепцията на ИКУЪЛ за следващите три години е 

разгръщане и надграждане на досегашната ни дейност чрез 

осъществаването на следните цели: разпространение на 

филмите ни, провеждане на сценарна работилница за нов 

пълнометражен филм, организиране на концептуални и 

интердисциплинарни изложби, издаване на фотографска 

книга албум, осъществаване на образотаелна програма и 

създаване на нови копродуцентски партньорства.

54,00 0,00

С проектното предложение се демонстрира капацитет за създаване, представяне и разпространяване на културно съдържание, но не може да ни 

убеди във високата художествена стойност въпреки доказани партньорства, включително международни. Неглижирано е разширяването на 

административния капацитет на организацията, подобряване на нейната структурна устойчивост и повишаване на нейния творчески потенциал. 

Налице са заявени многобройни партньорства и образователен модул. Като цяло проектът е многословен, което го прави труден за четене. 

Големият обем информация и разписани творчески дейности биха могли да доведат до загубване на фокуса и проблем при отчитането на самия 

проект в последствие.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
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ORG2022-2209-1512-17428 Изящни изкуства
Дружество на 

Пловдивските 

Художници Сдружение
"Да продължим да творим" 74080 74 080,00

Да продължим да творим е проект възникнал от обективната 

ситуация, в която изпадна Дружеството на пловдивските 

художници след некоректното ни извеждане от 45-годишния 

дом-изложбена зала на ДПХ.Предоставя ни се по-малка 

зала, която се превърна в основен фактор за да възкръснем 

и да възродим отново емблемата на Пловдив-град на 

художниците.Скоро получихме малка зала, която ще възроди 

цялата ни дейност.

54,00 0,00

Дружеството на пловдивските художници се ползва с уважение сред гилдията. В годините негови членове са плеяда от великолепни автори, 

изграждали културния облик в сферата на визуалните изкуства в страната. Сдружението изпълнява разнопосочен план, който включва изложбена 

дейност – общи, индивидуални и кураторски изложби, организиране на международен пленер, конференции и други. Традиция са срещите и 

работилниците на ученици от средните училища по изкуства в града с утвърдени автори и ДПХ спомага за реализирането на тяхното дипломиране. 

Бъдещите планове на организацията са пряко свързани с евентуално финансиране от фонда, защото в момента е лишена от своя изложбена площ. 

Това стечение на обстоятелствата, естествено, спъва работата на екипа. Дружеството търси устойчивост на инициативите и продължаване на 

добрите практики като младежката изложба, която привлича бъдещото поколение артисти да останат и творят в Пловдив и други. Планират се 

разговори с туристически агенции с цел културна продукция да стане достояние на гостите на града. Сдружението се самоиздържа и в момента 

разработва нови стратегии за увеличаване на приходите си. По принцип в проекта са разписани добри намерения и самото изложение е 

последователно, но в идейно отношение се отличава известна липса на оригиналност. Устойчивостта на проекта не е убедително защитена в 

контекста на плана за развитие на организацията. В самата реализация малкото предвидени творчески дейности са конкретно описани в детайли, 

няма и добре разписана бюджетна аргументация, липсват оферти за повечето от дейностите. В този смисъл се наблюдават неточности във 

финансовата матрица, а именно: за разходите от т. 2.1.2. до т. 2.1.7. не са представени доказателства за стойността им. За повечето от средствата 

липсва обосновка как е формиран разхода. Предложението не успява убедително да защити своята целесъобразност и принос за българската 

култура. 

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2109-1156-17316 Театър СНЦ " ПИЕРО" 
Сдружение Пиеро: нови хоризонти 97505.00 97 505,00

„Пиеро: нови хоризонти“ е проект, който цели да привлече 

постоянен екип от експерти на работа за организацията, 

както и да насочи усилията ѝ в посока дигитализация на част 

от дейностите и богатия ѝ архив. 

53,50 0,00

Сдружение „Пиеро“ има безспорно значение за културния афиш в страната – организира международен театрален фестивал с фокус куклен театър 

за възрастни, който има дългогодишна устойчивост. Настоящото проектно предложение обаче не предлага сериозни намерения за развитие – 

планира се разработване на собствен уебсайт с възможност за стрийминг и англоезично съдържание, както и създаване на филм за следващото 

издание на фестивала. Но тези дейности заемат изключително малка част от бюджета. На фона на това са предвидени множество хонорари за 

екипа на сдружението, който в голямата си част е съставен от служители на Държавен куклен театър – Стара Загора – основен организатор на 

фестивала. Това оставя впечатление, че основната цел на проектното предложение е да се осигури допълнително възнаграждение за екипа на 

театъра, а художествената програма е оставена на заден план.

Проектът не се одобрява за финансиране.
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ORG2022-2109-1659-17112 Интердисциплинарен 
проект

Сдружение 

"Лаборатория за 

изкуство и култура" 
Сдружение

Културен интеграл - 2023 102000 100 000,00

КУЛТУРЕН ИНТЕГРАЛ 2023 е проект, включващ 

единствената онлайн платформа  в България -Артхъб за 

партньорства и представяне постиженията на Българските 

представители на изкуствата и културата в дигитална среда. 

XVI Международeн фестивал Страваганца  в град Шабла е 

най-крайната  културна точка на Североизток и  ярък пример 

за децентрализация на културните продукции. Един истински 

интердисциплинарен проект, създаден на базата на опита и 

експертизата за създаване на Европейския Бранд на 
Сдружението

53,50 0,00

Кандидатстващата организация отговаря на условията на програмата и проектното предложение е в голяма степен съобразено с целите, 

приоритетите и фокуса на гранта. Основен проблем в проектната документация е многословността на текстовете за сметка на липсата на ясен 

фокус, наличието на дублираща се информация, оскъдна конкретика (особено по отношение на артистичната програма в областта на 

изобразителните изкуства), незадоволителната аргументация и липсата на експлицитно обвързване на предвидените дейности, поставените цели и 

цялостната стратегия на кандидата с критериите на програмата. Художественият потенциал на проекта не е убедително защитен. Не става съвсем 

ясно доколко предвидените творчески дейности ще спомогнат за развитието на българската култура и изкуство и по какъв начин ще ги впишат в 

общия контекст на европейското културно съдържание. Не се предвижда въвеждане на нови форми или новаторски идеи, свързани с представянето 

на изкуство. Налична е заявка за повишаване на многообразието от предлагано творческо съдържание, но не е представена убедителна 

аргументация за това как точно ще бъде постигнато това. Важен акцент в проекта е предлагането на достъп до култура в малки и отдалечени 

населени места, а респективно и стремежът за децентрализация на културния живот. Стратегията за разширяване и задържане на аудитория обаче 

не е убедително изведена и защитена.  Макар да не е специален фокус на проектното предложение, предвижданите дейности все пак биха създали 

поле за развитие на професионалисти в сферата на различните изкуства. От проектното предложение не става ясно по какъв начин 

осъществяването на проекта би способствало за разширяването на творческия и административния потенциал на организацията и по какъв начин 

ще гарантира нейната устойчивост. Заявените партньорства са потвърдени с необходимите документи. Бюджетът в по-голямата си част е 

целесъобразен, обоснован и защитен с необходимите документи. Проектът не се одобрява за финансиране.                                                                                                

ORG2022-2109-2015-17356 Интердисциплинарен 
проект Credo Bonum Фондация Западни Балкани: Сближаване 101060 87 860,00

Проектът цели да създаде и развие дълготрайни връзки с 

културни организации от страните от Западните Балкани - 

Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, 

Сърбия и Черна гора, чрез многостранно изследване, срещи 

с местни артисти, картографиране на общности и др. Искаме 

да създадем основа за положителна социална промяна, 

посредством опознаване на съвременната западно-

балканска култура, както и под формата на двуезична 

онлайн платформа, лимитирано книжно тяло и 

международен форум.

53,50 0,00

Проектното предложение е интересно и иновативно със силно международно измерение. Целта на проекта е да създаде и развие дълготрайни 

връзки с културни организации от страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Сърбия и Черна 

гора, чрез многостранно изследване, срещи с местни артисти, картографиране на общности и др. Кандидатът разполага с необходимия за 

изпълнение на проекта организационен капацитет: материална база и екип. Недостатъчно ясна и добре разписана е информацията в проекта по 

отношение на разширяване на административния капацитет и инициативите за кариерно развитие. Планира се да се наеме на пълен работен ден и 

трудов договор комуникационен експерт, който да подкрепи и усилията в тази посока. В артистичната програма е заложена амбицията за 

положителна социална промяна, посредством опознаване на съвременната западнобалканска култура, както и под формата на двуезична онлайн 

платформа, лимитирано книжно тяло и международен форум. Идеята е повече от страхотна, но би била трудно реализирана без международни 

партньори. Кандидатът е посочил в проекта, че към момента няма изградени мрежи с очакваните партньори, а това подлага под съмнение 

изпълнението на проекта. Не са приложени никакви подкрепителни писма. Целевите групи и аудиторията не са ясно дефинирани, както и не са 

идентифицирани техните нужди и не е видна ролята им в проекта. Представена е обща информация за ползите от привличането на аудитория от 

целите Западни Балкани, но без повече конкретика. Анализът на ресурсите, с които разполага кандидатът, е под формата само на материална база 

и добър екип. Ясно дефинирани са най-важните разходи за изпълнение на проекта. Техническият капацитет на материалната база е обезпечен със 

закупуването на техника по проекта. Очакваните резултати са изведени по години, но недостатъчно добре е обоснована стратегията за 

организацията, за публиката, за сектора. По отношение на потенциална на  устойчивост след приключване на проекта може да се каже, че е 

нереалистичен към момента, тъй като програмата е международна, жива мрежа от партньорства, която би генерирала много потенциални 

възможности за всички държави от Западни Балкани, но на етап кандидатстване не е подсигурен нито един партньор, който да подсигури тази идея. 

Планът за разпространение в проекта е разписан добре. Има предвидени разходи за маркетинг и реклама. По отношение на бюджета – бюджетната 

матрица е попълнена коректно. Спазени са всички изисквания в Условията на Програмата. Бюджетната обосновка не е с необходимото качество. 

Има необосновани разходи по т.2.1.9. и т. 2.1.10. За всички разходи за хонорари кандидатът е дал следната обосновка: „Сумата е определена спрямо 

предишен опит на организацията.“ Не са представени достоверни източници, на които се е базирал при формирането на разходите.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-0224-17361 Нови медии
Фондация Гутенбрег 

3.0 Фондация
Бъдещето е в четящите деца 183640 100 000,00

Проектът си поставя за цел да развие и популяризира 

платформата Книговище.бг, чиято цел е да възпитава любов 

към четенето от най-ранна възраст, както и единствения по 

рода си у нас детски вестник, превеждащ новините на детски 

език, част от платформата. Разработена по оригинална 

методология и базирана на най-модерни световни модели, 

днес платформата навлиза в българските семейства. С този 

проект целим да приобщим още повече деца към четенето, 

като за целта залагаме на стратегически партньорства. 

53,50 0,00

Кандидатстващата организация е създала платформа за деца Книговище.бг, която има за цел да възпитава любов към четенето и респект към 

художествената литература. Целевата група на проекта са деца от 7 до 14 години. Иновативна е идеята да се представят новини, адаптирани за 

детската аудитория, както и да се подпомага с въпросници четенето с разбиране. Проектът има потенциал, който е трудно са се определи като ниво, 

поради относително малкото материали, публикувани за свободно ползване на създадения сайт. Налични са възможностите за развитие на 

културата на четене сред децата, но структурата на продукта е доста сложна за деца и би трябвало да се доусъвършенства с помощта на педагози. 

Предлаганото творческо съдържание е качествено и добре подбрано, но то е предимно дидактическо и не е свързано с нови художествени творби. 

Също така в социалните мрежа продуктът Книговище.бг се промотира като детска игра, а в проекта е представен като културна инициатива с 

креативен характер. Пак в социалната мрежа той се промотира като попълващ се с въпросници от потребители, а в проекта е заложена дейност на 

екипа в тази насока. Продуктът би имал широка аудитория – както в големи, така и в малки населени места. Предоставя и възможност за 

целогодишен достъп до култура. По същество обаче порталът е по-скоро образователен, отколкото артистичен и творчески. Работи се с 

художествени творби и с журналистически материали, които са налични в полето на културния живот, а не се създават нови творби. Няма 

достатъчно податки за обратната връзка с потребителите на платформата. Налични са инициативи за кариерно развитие на членове на екипа, но не 

и на професионалисти в сферата на изкуствата. Тригодишният хоризонт в развитието на организацията не е ясно очертан. Посочени са някои опорни 

точки за развитието на платформата Книговище.бг, но по отношение на кандидатстващата организация няма сигурност в перспективите на нейното 

бъдещо състояние. Бюджетът се състои от искана от НФК сума от 100000 лв. и декларирано собствено участие с 83460 лв. Основните разходи са за 

хонорари на членове на екипа, чрез което не се създава възможност за устойчивост чрез трудова заетост на представители на организацията. Няма 

мотивировка за исканите от Фонда суми по т. 1.7. и 1.8., съответно 2400 и 4800, при това сумата за заплащане на хостинг е завишена в пъти. Исканите 

суми за хонорари не са мотивирани с подробна спецификация на дейностите и с детайлни характеристика на профила на съответните служители. 

Услугата по 2.2.2. по стойност е завишена многократно и незащитена с конкретен документ. Финансовата жизненост на организацията не е доказана 

достатъчно убедително, за да се приеме за реалистична цитираната сума за самоучастие.

Проектът не се одобрява за финансиране. 

ORG2022-2209-2240-17457 Културен мениджмънт Енсоо Сдружение
ЕНСОО 2022 - устойчиво 

развитие и творческо 
обогатяване

99950 99 950,00

Проектното предложение има за цел да развие творческия и 

мениджърски потенциал на театрално сдружение Енсоо. 

Основни цели са създаване на културен продукт с висока 

художествена стойност, предназначен за широка аудитория, 

разработване на маркетинг стратегии, дигитализация, 

развиване на организационния капацитет, дълготрайни 

партньорства, повишаване на приходите с 50%. 

Изпълнението на тези цели, ще гарантира устойчивото 

развитие на организацията.

53,50 0,00

Организацията е създадена сравнително скоро, но вече е реализирала няколко театрални проекта в независимия културен сектор. В приложената 

информация за досегашна дейност прави впечатление разнопосочна дейност – създаване на конвенционални театрални спектакли и работа с деца 

със специални нужди. Настоящото проектно предложение съдържа в себе си различни дейности – от създаване на комерсиален спектакъл до 

ателиета в малки населени места, но липсва идеен център на програмата. Твърди се, че фокус на дейността на организацията е социално 

ангажираното изкуство, но представените заглавия (с изключение на едно) не демонстрират подобна посока на изследване. Също така е посочено, 

че мисия на организацията е да дава възможност за популяризиране на „нови творци“, но творческите екипи на продуцираните спектакли са 

предимно с един и същи състав. В този смисъл потенциалът на организацията за развитие на културата и изкуството не е достатъчно убедително 

представен. Планира се ангажиране на административни специалисти, с което да се постигнат развитие и устойчивост на организацията, но и в тази 

част проектът е неубедително представен – напр. ангажира се специалист маркетинг и реклама с целогодишна ангажираност, но се наема външна 

фирма за изготвяне на маркетинг стратегия. Бюджетът е в голямата си част за хонорари, някои от които за едни и същи лица – напр. ръководител на 

проекта и актьор е едно и също лице. В допълнение на това проектното предложение е представено с технически/правописни грешки, вкл. на места и 

грешно изписване на името на сдружението. Представени са писма за партньорство, които в същността си са оферти.

Проектът не се одобрява за финансиране.
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ORG2022-2209-2005-17190 Културно наследство
ЖИВИТЕ БЪЛГАРСКИ 

КОРЕНИ Фондация
РАЗЛОЖКА СВАТБА 99945 99 945,00

Настоящия проект цели възстановяване и РЕАЛНО 

провеждане на автентична „РАЗЛОЖКА СВАТБА“, с всички 

съпътстващи обрядно – ритуални дейности, битували в 

живота на хората от региона на Разложката котловина, в 

края на 19в. и началото на 20в. Проектът не предполага 

театрална възстановка, а истинско провеждане с всички 

съпътстващи съвременни норми от юридическо естество.

53,00 0,00

Фондация „Живите български корени“ е регистрирана през 2020 г. Тя има за предмет на дейност опазване и популяризиране на материалното и 

нематериално културно наследство с акцент към фолклора, традиционната обредност и традиционното народно облекло. Има опит в организиране 

на събития – изложби и концерти. Поддържа интернет сайт и страници във Фейсбук. Основните ѝ дейности се развиват в София, Пловдив и Разлог, 
при все че тематиката на част от инициативите е общонационална. Фондацията има известност преди всичко с календарите с народни носии, които 

издава и продава, както и с поддържането на интереса към традиционното облекло в социалните мрежи. Текстовете на сайта ѝ по визираните теми 

не са авторски на екипа, а извлечени от публикации на учени и популяризатори на народното творчество. Проектът за реализиране на „Разложка 

сватба“ като „реално“ събитие е относително иновативен, но леко проблематичен с оглед на еволюцията на ритуала през 19-ти и 20-ти век. 

Ангажирани са утвърдени учени и музейни експерти като консултанти. Проектът е тип „възстановка“, въпреки претенциите си за автентичност и в 

този смисъл не може да се приеме като изцяло нова форма на развитие на изкуството и културата. Освен това, в част от мотивационните текстове, 

авторите говорят за „фестивал“, а не за реално публично събитие с ритуален характер. Екипът е показал качества във визуалните изкуства – 

предимно фотография и кинематография и няма убедителни доводи, че планираното културно събитие (което по принцип е много сложно) ще бъде 

на високо художествено ниво. Чрез него няма да се осигури целогодишен достъп до култура, както и трайно приобщаване на интересуващите се от 

фолклор аудитории. Не е откроен отделен образователен модул в предложението. Не са ясно разписани инициативи, изграждащи среза да кариерно 

развитие на професионалисти в сферата на изкуствата. Очертаният тригодишен хоризонт в развитието на организацията е твърде общ и слабо 

обвързан с основния продукт на настоящия проект. Организацията не предвижда ангажиране на служители по трудов договор, с което няма да 

разшири във висока степен административния си капацитет. Част от планираните дейности са нереалистични – например, възстановяване на 

изчезнал занаят до 2025 г. Бюджетът включва 99945 лв. – грант от НФК. В структурните разходи са включени хонорари на ръководител и експерти, 

които са силно завишени в контекста на относително необемната дейност, която е планирана. Само един от разходите – т. 1.8. е мотивиран с 

конкретна оферта. Разходът за наем е предвиден за 6 месеца, а не за цяла година и не е мотивиран; сумата за маркетингово проучване по т. 1.5. е 

необоснована и неадекватно висока – 6200 лв.; в перото по т. 2.1.1. са включени хонорари на консултанти, а не на изпълнители; разходите по 2.1.3. за 

фотографи и видеозаснимане са силно завишени. Същото е валидно и за печатните материали по 2.2.3.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2109-1938-17365 Интердисциплинарен 
проект

"ПРОСТРАНСТВА" 

Фондация за изкуство 

и култура Фондация
Homocreativus 99989.00 99 989,00

Амбицията на организацията е в следващите години да 

обедини и надгради успешните си инициативи и да развие 

цялостна стратегия за комплексно развитие в средносрочен 

план в 3 основни направления: административно - 

организационно; креативни и творчески дейности; 

финансова устойчивост. Предвижда се привличане на 

експерт, покупка на ДМА,  създаване на уебсайт и 

професионални видеа, в които активно ще се включват 

артисти от различни сфери на съвременното изкуство.

52,50 0,00

Кандидатстващата организация отговаря на условията на програмата, но проектното предложение в голяма степен не е съобразено с целите, 

приоритетите и фокуса на гранта. Основен проблем в проектната документация е многословността на текстовете за сметка на липсата на ясен 

фокус, наличието на дублираща се информация, оскъдна конкретика (особено по отношение на артистичната програма ), незадоволителната 

аргументация и липсата на детайлно обвързване на предвидените дейности, поставените цели и цялостната стратегия на кандидата с критериите на 

програмата. Художественият потенциал на проекта не е убедително защитен. От илюстративния материал (линкове от предишни проекти) не става 

ясно доколко предвидените творчески дейности представляват висококачествен артистичен продукт. Като основен акцент в работата на 

организацията се поставя изграждане на платформа за образование чрез театър. В бюджета обаче е заложена единствено дейност за изграждане 

на уебсайт на организацията. Финансовата част на проекта е също дебалансирана. Предвижда се много голям ресурс за уебсайт с конвенционални 

характеристики и хонорари за 6 видеа, които, както е описано в Приложение 2, ще представят „различните направления на сценичните изкуства“ без 

да се разбира защо. Част от писмата за партньорство са с идентични текстове, което показва формално отношение към работата.

Проектът не се одобрява за финансиране.
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ORG2022-2209-1815-17448 Интердисциплинарен 
проект

Консулт Къмпани 

България ЕООД ЕООД

Продуциране и 

популяризиране на културно 

съдържание с автори жени
98842,00 98 842,00

Консулт Къмпани България ЕООД е културна организация с 

фокус върху производството, иновациите,  

разпространението, популяризирането, маркетинга и 

достигането до нови публики на културни продукти на 

автори-жени от разнообразни културни сектори - литература, 

кино, музика, интердисциплинарни проекти и др. Oсновна цел 

и в настоящия проект е продуцирането на културни продукти 

от различни жанрове и достигането до широка аудитория и 

повишаване на интереса към културно съдържание с автори 

жени.

52,50 0,00

Проектното предложение е съобразено с условията, целите и фокуса на програмата, но не е убедително защитено със задоволителна аргументация. 

Изброените няколко дейности на кандидатстващата организация през 2021 и 2022 година не могат да потвърдят с категоричност, че 

кандидатстващата организация отговаря на условието за активен оператор на събития и културно съдържание. Проектното предложение не дава 

задоволителна информация за художествения потенциал на проекта, а с него са свързани едни от най-важните критерии за оценка. Не става ясно и 

по какъв точно начин продуцирането на предвидените няколко художествени продукта (песен, клип, стихосбирка и два романа) от различни авторки 

ще спомогне за разширяването на капацитета и потенциала на организацията. Цялостният контекст на проекта е твърде общо описан. 

Устойчивостта не проекта е неясна. Тригодишният план за развитие е незадоволителен. В основните две приложения на проектната документация 

често се повтаря една и съща обобщена информация в декларативен стил, без конкретика и убедителна аргументация. Не става също така ясно 

каква е ролята на част от предвидените партньори по проекта. В бюджета са включени незащитени с необходимите оферти разходи (за 

продукционен маркетинг и реклама, т. 2.2.1. и 2.2.2.) и се наблюдават необосновано завишени разходи за редакция и коректури. Предвид малкото на 

брой предвидени художествени продукти и дейности по проекта заложените целогодишни хонорари за административния екип са необосновано 

високи. В допълнение, не става ясно какви точно дейности ще извършват членовете на административния екип, състоящ се от ръководител на екип, 

координатор на продукция и творчески ръководител, особено предвид спецификата на проекта, предвиждащ само продуциране/публикуване на 

вече готови произведения (песен, стихосбирка и два романа).

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-2324-17463 Музика ФОР Ю АРТ ЕООД 
ЕООД

МУЗИКАЛНА 

МУЛТИЖАНРОВА 

ИНТЕРАКТИВНА ПЛАТФОРМА 

ПЕСЕНТА НА ВЕТРОВЕТЕ

82620 82 620,00

Създаване на музикална мултижанрова интерактивна 

платформа Песента на ветровете, в чийто концерт-спектакли 

имат възможност да се изявяват изпълнители и автори от 

различни музикални традиции - класика, джаз и 

фолклор,  изграждайки един нов музикален език, в който 

комуникацията и  сливането на музикалните хоризонти е по-

важна от жанровата принадлежност на изпълнителите.  В  

изявите на платформата музикантите се колаборират  с 

представители на други видове изкуства - мултимедия, танц, 

театър.

52,50 0,00

Предложената информация в проектната документация не успява с категоричност да потвърди, че кандидатстващата организация отговаря на 

основното условие за допустимост на кандидатите – да бъдат активни оператори на събития и културно съдържание. Проектът е частично съобразен 

с целите, приоритетите и фокуса на програмата.  Като артистични дейности за 2023 се предвиждат само два концертни спектакъла, които частично 

надграждат и обогатяват вече налично мултижанрово сценично произведение. Те не са убедително защитени като целогодишна артистична 

програма, каквото е едно от задължителните условия за съдържателна допустимост на проектите. Образователната програма за 2023 е сведена до 

провеждането на само един образователен семинар. Проектното предложение не отговаря на редица критерии за оценка като: повишаване на 

многообразието от предлагано творческо съдържание, предоставяне на достъп до изкуство в периферни райони, децентрализация на творческите 

прояви и целогодишен достъп до култура. От двете основни приложения на проектната документация не става ясно каква ще е ролята на четиримата 

изброени членове от административния екип на 12-месечно възнаграждение предвид малкото на брой прояви и привлечените външни специалисти 

срещу заплащане за разработване на заложената по проекта платформа и за осъществяването на артистичните дейности по проекта. Предвид това 

административните разходи, заложени в бюджета са в голяма степен необосновани. Не е налична убедителна аргументация и за това по какъв 

начин осъществяването на проекта ще благоприятства за разгръщането на административния и творческия капацитет на организацията и как ще се 

гарантира нейната устойчивост.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-0815-17471 Документално кино
Мач Фрейм Студио 

ООД ООД
Муза от България 98776,22 98 776,22

Документална телевизионна поредица от 7 серии по 27 

минути на седемте изкуства и българската специфичност в 

границите на Европейския съюз – архитектура, танц, 

литература, живопис, скулптура, музика и кино. Млади и 

стари по паспорт техни представители ще покажат пътя по 

създаването на произведение на изкуството, като разкрият 

магията около въображението и търсенията на стил, 

въздействие, морал, образование в съвременността. 

Ще бъде създаден и пълнометражен документален филм 

със същото заглавие.

52,50 0,00

Проектът има амбицията да създаде сериал от 7 епизода, които в последствие да премонтира и оформи като пълнометражен филм. За съжаление 

не е разписано в детайл какви са основните фигури, върху които се изграждат сценариите в седемте серии, а това е важно когато се говори за 

репрезентативни документални филми с амбиция: „Акцентът ще бъде поставен върху уникалността и приноса на българското изкуство за 

обогатяването на културното разнообразие на европейското изкуство.“ От проектното предложение не става ясно по какъв начин осъществяването 

на проекта би способствало за разширяването на творческия и административния потенциал на организацията и по какъв начин ще гарантира 

нейната устойчивост. Заявените партньорства са много малко, потвърдени са с необходимите документи. Бюджетът е нереалистичен за 7 епизода 

по 27 минути (производствен бюджет 59272 лв. = 8467 лв. на епизод), което поставя под съмнение ясната представа за контекста, в който се намира 

компанията и проекта в частност.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1440-17426
Интердисциплинарен 

проект

Театър на 

отговорността  
Сдружение

Устойчивост и развитие на 

Театър на отговорността
99373,97 99 373,97

Настоящото предложение включва следните артистични и 

образователни дейности на Театър на отговорността: нови 

продукции в колаборация с Държавен куклен театър- 

Пловдив по Матей Вишнек - Welcome to America и Зъбите, нов 

сезон на платформата Сцена в Jazz-a с 16 спектакли в Bee Bop 

Cafe, нова програмна линия Драма в Jazz-a за популяризация 

на съвременна драматургия с пет текста, едноседмична 

работилница на белгийската компания Арт Номадс и 

антропологическо проучване с Пловдивския университет.

52,00 0,00

Организацията развива дейност в сферата на театралното изкуство в гр. Пловдив. Настоящото проектно предложение има за цел да поддържа 

административния капацитет на организацията. Предвиждат се образователни инициативи и развитие на досегашните дейности на сдружението. 

Предвидено е създаване на два спектакъла в партньорство с ДКТ-Пловдив, които обаче не са убедително представени като концепция и 

съдържание. Не се разбира по какъв начин предложените заглавия се вписват в концепцията на организацията. Не става ясна логиката за 

„колаборация“ между частна и държавна организация, имайки предвид, че в спектаклите ще участват щатните актьори на театъра, но има 

предвидено заплащане за тяхното участие. Не става ясно дали спектаклите ще се осъществяват под формата на копродукция. От описанието на 

проекта става ясно единствено, че театърът ще предостави сцена на сдружението, а сдружението ще осигури допълнително заплащане на 

служителите на театъра в замяна. В тази си част проектът оставя впечатление за финансиране на дейности на държавен културен институт през 

програмата за частни организации. 

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1953-17456 Театър Сдружение Реплика 
Сдружение

Реплика - интеграция на 

свободната сцена 3
89336 89 336,00

Сдружение Театър Реплика ще проведе следните 

артистично-обучителни дейности: програма Нова Реплика с 

Ателие за драматургично писане с Георги Тенев на тема 

Всички са свободни, Ателие за нова драма с Явор Гърдев и 

продуциране на един селектиран спектакъл; 

разпространение на спектаклите от репертоара на ТР: 

Престъпление и наказание, Ходене по кръчмите, Списък на 

всички страхотни неща, Венчани за небесата, Нежеланите; 

Реанимация – живот наново.

52,00 0,00

Кандидатстващата организация в частност отговаря на условията на програмата и проектното предложение е в голяма степен съобразено с целите, 

приоритетите и фокуса на гранта. Творческият потенциал на проекта е широк, но предвидени реални творчески дейности не са конкретно описани в 

детайли. Художественият потенциал на проекта не е убедително защитен. Не става съвсем ясно доколко предвидените творчески дейности ще 

спомогнат за развитието на българската култура и изкуство и по какъв начин ще ги впишат в общия контекст на европейското културно съдържание. 

Налична е заявка за повишаване на многообразието от предлагано творческо съдържание, но не е представена убедителна аргументация за това 

как точно ще бъде постигнато това. Например в модула „Ателие за нова драма“, кандидатът е посочил, че ще бъде даден шанс на един или няколко 

млади режисьори в екип с няколко актьори да създадат сценични ескизи върху текстовете, но не е уточнено кои ще са те. Не се предвижда 

въвеждане на нови форми или новаторски идеи, свързани с представянето на изкуство. Проектът недостатъчно убедително е предвижда 

децентрализация на културата и не предполага разширяване на достъпа до изкуство или развитие/разширяване на реални и потенциални 

аудитории. Основно изпълнението на дейността ще се реализира в София. Предвиден е образователен модул, който е разписан много общо. Не са 

планирани инициативи, изграждащи среда за кариерно развитие на професионалисти. Устойчивостта на проекта не е убедително защитена в 

контекста на тригодишния план за развитие на организацията. Заявените партньорства са потвърдени с необходимите документи. Но има 

приложена оферта от Топлоцентрала за осигуряване на пространство, която е представена като писмо за партньорство, но си е чиста оферта за 

услуга без преференциални цени, както и не е уточнено за кога и за какъв период е ангажирано пространството, тъй като графикът на партньора е 

доста натоварен и часовете се резервират много напред във времето. Бюджетът в по-голямата си част е целесъобразен, но недостатъчно добре 

обоснован и защитен с необходимите документи. Бюджетната матрица не е попълнена коректно разходите по т.2.1.9. за трудов договор в размер на 

16 800 лв. са недопустим разход за продукционни разходи, защото той е структурен разход.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1153-17479 Културен мениджмънт
Фондация Арт 

Проджектс Фондация
АРТ ПЛЮС 117488,00 99 580,00

Проектът АРТ ПЛЮС има за цел да преструктурира 

дейността на Фондация Арт Проджектс, като създаде 

устойчива структура със специализирани звена: АРТ 

РЕСУРСИ, АРТ ОБЩНОСТИ и АРТ ПРОДУКЦИИ, които да 

развият детайлно и задълбочено всяка част от тригодишната 

програма на организацията. 

52,00 0,00

Кандидатстващата организация е учредена с цел реализирането на едно от най-големите културни събития в България – „Европейска нощ на 

театъра“ – международна инициатива, обединяваща театрални компании от цяла Европа, за да популяризират театралното изкуство. Проектното 

предложение цели да преструктурира дейността на Фондацията, като създаде устойчива структура със специализирани звена: арт ресурси, арт 

общности и арт продукции, които да развият детайлно и задълбочено всяка част от тригодишната програма на организацията. Апликантът има нисък 

организационен капацитет – не разполага със собствено пространство, а от широко представения екип са приложени само две автобиографии на 

Катерина Кирова-Миланова и Мария Панайотова, за които е посочено, че и двете ще заемат ролята на мениджър на проект. Има добре представена 

образователна програма под формата на лекционни сесии, за които няма информация на какви точни теми ще бъдат; семинар за 

изграждане/подобряване на умения и лаборатория за решаване на проблеми, изготвяне на стратегия и/или планиране на следващи действия. 

Целевите групи са много ясно дефинирани и количествено определени, както е видна ролята им в проекта. Има потенциал за развиване на 

критическа мисъл. Има  обоснованост при избора на аудитория. В проекта са представени разнообразни партньорства, но не е представено нито 

едно подкрепително писмо. Съгласно условията на програмата за доказване на партньорствата е необходимо да се представят писма за подкрепа 

от всеки партньор, от които да е ясна тяхната роля. Анализ на наличните ресурси, с които разполага кандидатът, липсва, за разлика от анализа на 

необходимите ресурси за реализацията на стратегията. Има обоснованост на най-важните разходи за реализация на дейностите. Добре е 

аргументирана устойчивостта на проекта. Има изведени очаквани резултати от реализирането на посочената програма, които не са по години 

разпределени. Има задоволителен потенциал на устойчивост след приключване на проекта. Планът за разпространение е разписан добре. В 

проекта са заложени разходи за маркетинг и реклама. Добре аргументирано е последващото разпространение. По отношение на бюджета 

бюджетната обоснова не е с необходимото качество. Не са представени никакви доказателства за разходите по бюджета (извън хонорарите). 

Съгласно Условията на програмата кандидатът следва да опише начина, по който е определена стойността на всеки разход и да посочи подходящи 

източници на информация, въз основа на които са определени планираните стойности на разходите или на отделните им елементи. Следователно 

разходите по проекта са необосновани. Разходите за консултантски услуги, които са за управление на проекта (за 6 месеца), имат дублиращи 

функциите с екипа по проекта, за който е предвиден сериозен ресурс за административно управление, счетоводство и координация.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2009-1158-17186 Фолклор

“МЕЖДУНАРОДЕН 

СЪВЕТ НА 

ОРГАНИЗАТОРИТЕ 

НА ФЕСТИВАЛИ ЗА 

ФОЛКЛОР И 

ТРАДИЦИОННИ 

ИЗКУСТВА – 

БЪЛГАРИЯ” /ЦИОФФ 

– БЪЛГАРИЯ/  
Фондация

Културна панорама на 

Фондация Международен 

съвет на организаторите на 

фестивали за фолклор и 

традиционни изкуства-

България /ЦИОФФ-България/ 

за 2023-2025 г.

116623.08 99 978,08

Настоящият проект има за цел да обезпечи част от 

разходите по дейностите на Фондация Международен съвет 

на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни 

изкуства-България /ЦИОФФ-България/ за 2023г.като основна 

цел е запазването на административния капацитет. Екипът 

на Фондацията успешно изпълнява задачите си, с намерение 

и през следващия период 2023-2025 да подготви и реализира 

множество национални и международни събития в сферата 

на фолклора и нематериалното културно наследство.

51,50 0,00

Проектът на Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства“ е тясно обвързан с предходните 

и текущи дейности на организацията за популяризиране на фолклора чрез организиране на фестивали и други обвързани с фестивалната практика 

изяви – семинари, конференции, изложби. Проектът има художествен потенциал, но част от дейностите за 2023 г. не са описани с необходимата 

прецизност. Налична е възможността за представяне на българското изкуство като общоевропейско културно съдържание. Използваните от 

Фондацията форми са преди всички класически. Не е заложен голям потенциал за развитие на критическата мисъл. Въпреки това проектът би 

съдействал за повишаване на многообразието и би предложил разнообразно творческо съдържание. Артистичната програма е много обща и 

включва събития, по които основни изпълнители и създатели на културно съдържание са други творчески субекти. Повечето от предвидените 

събития са свързани с развитие на любителското, а не на професионалното изкуство. Ангажиментите с прояви в малки населени места са част от 

практиката на организацията; те са регистрирани и в проектната документация. Фондацията подкрепя творческото развитие преди всичко на 

любителски формации. Проектът би уплътнил творческия и административен потенциал на кандидата чрез предвидената продължителна заетост. 

Комуникационните и междусекторни стратегии не са много отчетливи извън сектора на фестивалните прояви и фолклора, при все че организацията 

работи и с общини – например с Община Велико Търново. Партньорствата извън страната произтичат от статута на организацията – национална 

секция на CIOFF. Изтъкнатото обстоятелство е предпоставка за наличието на стабилни партньорства в чужбина. Всички предвидени в бюджета 

разходи съответстват на програмата, но те не са добре структурирани, с което се компрометира цялата финансова програма. Заплатите за тримата 

членове на екипа на основен трудов договор са относително високи. Една от заплатите е поставена в сектора „Продукционни разходи“, което е 

нарушение на правилата на формиране на проектобюджет. Очакването НФК да покрие заплатите на всички служители на организацията е косвен 

показател за неустойчивост. Месечният хонорар на счетоводителя е силно завишен. Не са достатъчно убедителни и мотивите на част от дейностите 

„Наемане на сцена“. Структурните разходи са завишени двойно.  Разходите по 2.1.1.1. не  са структурни, а не продукционни – 19430,40; сумата за наем 

на сцена е силно завишена – 14000 лв.; наемът на репетиционни зали не е необходим разход. Разходите 2.1.1.2. са структурни, а не продукционни – 

7200 лв. При това сумата за заплащане на финансов експерт е двойно завишена.

Проектът не се одобрява за финансиране.      

ORG2022-2309-1157-17465 Фотография Вефф ЕООД ЕООД

Развитие и модернизация на 

платформата за фотографски 

събития и конференции 
MadePro

99645,45 99 645,45

Проектът цели да надгради съдържанието и ползите от 

дейността на MadePro. Предвиждаме иновации в контакта 

между автори и публика. Ще направим възможно  участието 

от дистанция, с излъчване на живо от конференции, 

работилници, семинари и срещи с автори. Работим за 

подобряване на средата в общността и развитието на 

отделния артист. Целим да развием и издигнем нивото на 

фотографа над масовото създаване на изображения. В 

рамките на проекта ще проведем  MadePro Conference и две 

издания на Connect.

51,50 0,00

Организацията работи в сферата на развитието на фотографията и видеографията в България. Екипът традиционно организира тридневна фото и 

видео конференция (през юни), където лектори от България и чужбина се срещат и споделят своя опит. Въз основа на това целта за 2023 г. е да се 

добави стойност към качеството на селекцията от автори за събитията, а от там и до по-качествено съдържание. Силен акцент е заложената в 

проектното предложение кураторска дейност, която ще привлича специалисти, работещи в специфични жанрове и направления. Желанието е за по-

качествена среда за творческите изяви изобщо. Освен в Поморие се предвижда провеждане на събития в малки населени места с фотографски 

общности с ограничен достъп до по-големи културни центрове. Основните целеви групи, с които ще контактува екипа, са: фотографи, видеографи 

(във всички направления на фотографията и видео изкуството) и визуални артисти, ползващи фото и видео прийоми. Средствата от едно 

евентуално финансиране основно ще бъдат внедрени в закупуване на ДМА – техника за модернизация и устойчиво развитие в провеждането на 

събития на живо и в онлайн среда. Техниката е необходима за озвучаване на лектори в събития, запис на звук и картина от събития, излъчване в 

цифрова среда на звук и картина. Екипът се стреми да увеличи аудиторията на планираните събития, но предвидените творчески дейности не са 

детайлно описани, често са представени с повтарящи се формулировки. Художественият потенциал на проекта е надценен – от  описанието на 

дейностите се добива впечатление, че с акцент са тези с информационен характер. Изложението не успява убедително да защити идейната си 

платформа и не става ясен творческият фокус на кандидата. Значителна част от обосновката по различните критерии е незадоволителна, 

неаргументирана и недостатъчно изяснена. Кандидатът не предлага новаторство, друг различен поглед или желание за развитие на нови форми и 

идеи, свързани с култура и изкуство. Устойчивостта на проекта не е убедително защитена в контекста на плана за развитие на организацията. 

Недостатък на проектното предложение е наличието на незащитени разходи, а именно: по т. 2.2.3. 

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2109-1754-16733 Анимационно кино ТАТ Криейтив  ООД
Развитие на ТАТ Криейтив и 

анимационния музикален филм 

с песен Колко е часът
80866 80 866,00

Издателска и продуцентска къща ТАТ Криейтив е създадена 

специално за мултимедийния проект Туй-Онуй. Нашето 

желание е да се развиваме в областта на печатните и 

интерактивните книги и с анимационни филми по тях. За да 

продължим и издателската ни дейност ни е нужен екип от 

няколко човека, които да задържим във времето. Смятаме да 

създадем детски образов. музикален анимац. клип с песен 

на украински и български език, който ще бъде по дигит. и 

печатна книга Колко е часът? Наръчник за Времето.

51,00 0,00

Проектът има амбицията да създаде само 4-минутна анимация на български и украински, част от дигитална книга. Не се предлага целогодишна 

артистична програма. Има потвърдени партньорства за бъдещо разпространение в детски градини и др. От предоставените илюстративни 

материали не може да се извлече убеждението за високо художествено ниво. Тригодишната стратегия не е добре разработена, няма доказателства 

за устойчивост и измерители за успешност. В бюджета като най-голям структурен разход е определен хонорарът за търговски представител за 6 

месеца без да става ясно какъв е обема на работата.

Проектът не се одобрява за финансиране.   

ORG2022-2109-1654-17074 Танц ДЕНС РЕВОЛЮШЪН 

360 ЕООД ЕООД

ДЕНС РЕВОЛЮШЪН 360 - 

Танцувай с най-добрите в 

танците ! 

104886.70 100 000,00

Проектът  ДЕНС РЕВОЛЮШЪН 360 - Танцувай с най-добрите 

в танците!  си поставя за основни цели: Да подобри 

капацитета на  екипа си по отношение на устойчиво развитие 

и управление на дружеството; Да стимулира интереса и да 

привлича нови участници в танцовата си школата; Да 

създава предпоставки за разпространение на продукт с 

висока художествена стойност; Да подобри професионалния 

и творческия си  капацитет; Да осигури условия за 

гарантирана трудовна заетост и материалната и финансова 

осигуреност.

50,50 0,00

Кандидатът е млада организация, която е изградила за кратко време професионален екип и е реализирала успешни творчески проекти. Целта на 

проекта е да подобри капацитета на екипа си по отношение на устойчиво развитие и управление на организацията; да стимулира интереса и да 

привлича нови участници в танцовата си школа; да създава предпоставки за разпространение на продукт с висока художествена стойност; да 

подобри професионалния и творческия си капацитет; да осигури условия за гарантирана трудова заетост и материалната и финансова осигуреност. 

Целите са подкрепени с конкретни заложени дейности в проекта. Проектът има ниска степен на иновативност и по-скоро работи по традиционен 

начин. Предвидена е не толкова образователна, колкото обучителна програма за различна аудитория. Целевите групи са ясно дефинирани, както са 

идентифицирани техните нужди и е видна ролята им в проекта. По проекта не се предвиждат партньорства. Недостатъчно ясно е аргументирана 

децентрализацията в проекта. Дейностите като цяло са концентрирани на територията на гр. София. По отношение на ресурсите кандидатът 

разполага с добър екип от професионалисти и материално-техническа база под наем. Има обоснованост на най-важните разходи за реализация на 

дейностите. Кандидатът е посочил в проекта, че има установени партньорства с няколко организации. По проекта не се предвижда привличане на 

външни партньори и затова не са приложени никакви подкрепителни писма. Не се предвиждат ремонтни дейности, тъй като кандидатът вече е 

ремонтирал помещението под наем. Има изведени ясни очаквани резултати от реализирането на посочената програма, но не са разпределени по 

години. Има количествено изведени резултати. Добре е аргументирана устойчивостта след приключване на проекта. Разпространението на 

резултатите от проекта ще се реализират чрез широк набор от медийно отразяване, но са заложени разходи по т. 2.2.1 само за рекламни пана – наем 

на билборд локации, печат на винили, монтаж и демонтаж на пана за 4560 лв. По отношение на бюджета – бюджетната матрица е попълнена 

коректно. Спазени са всички изисквания в Условията на Програмата. Бюджетната обосновка е с необходимото качество. В цялост разходите са 

добре обосновани.

Проектът не се одобрява за финансиране.  



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-0045-17338 Фотография Кино-Фото Клуб 

Бистрица Сдружение
Бистрица на европейската 

фотографска карта
50244 50 244,00

Проекта цели екипа на нашия клуб да организира 

международен фотографски салон, насочен към 

фотографите от цял свят на възраст до 21 години. 

Подкрепата на този проект всъщност е подкрепа към 

развитето на нашата организация, повишаването на нашия 

капацитет и превръщането на КФК Бистрица във водещ клуб 

в страната. Провеждаето на подобен фото салон в Бистрица 

реално ще ни качи на европейската фотографска карта.

50,50 0,00

С настоящия проект кандидатът би искал да организира първия в България международен салон за младежка фотография за автори до 21 години. 

Идеята за това начинание е добра, но в по-голямата си част проектното изложение е с обучителен характер. От представената проектна 

документация не става ясно дали и доколко кандидатстващата организация отговаря на основното условие на програмата за допустимост – 

изискването за културни организации, активни оператори на събития и културно съдържание, да предлагат съдържание с висока художествена 

стойност. Проектното предложение не е съобразено с фокуса, целите и приоритетите на програмата. С него не се предлага цялостна стратегия на 

организацията, а реализиране на конкретен, в по-голямата си част образователен проект. Проектната документация е незадоволителна, в повечето 

случай с малко информация, която не предлага убедителна аргументация. Потенциалът за устойчивост на проекта не е добре защитен и 

представената тригодишна стратегия не е убедителна. От една страна, самото изложение е с пожелателен характер, без убедително да се 

представят инструментите за постигане на поставените цели. И от друга страна, художествената програма е неубедителна и недостатъчно 

застъпена. Предвид това проектното предложение не може да отговори на критериите за оценка и в идеен смисъл не се вмества в условията на 

програмата. Любителските занимания с кино и фотография биха могли да отговорят на профила на друга програма към НФК. По т. 1.2. в бюджета, 

въпреки че сумата е избрана сред няколко оферти, не са приложени съответните доказателства, т.е. това се счита незащитен разход. В заключение – 

по същество идеята е интересна, има потенциал и би могло бъде подкрепена през други програми.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2109-1227-17203 Музика Българска музикална 

асоциация Сдружение
Устойчив музикален сектор 170311 94 961,00

Проектът цели да надгради и разшири дейността на БМА в 

посока утвърждаването ѝ като най-активната застъпническа 

организация в музикалния сектор. Проектът предвижда 

набор от дейности, свързани с реализирането на анализи и 

проучвания за различни музикални жанрове, формулиране 

на политики, обучителни сесии, развитие на музикална 

критика и насърчаване на международното позициониране 

на българската музика.  В проекта са въвлечени широк кръг 
от експерти и професионалисти от музикалния сектор.

50,00 0,00

Кандидатстващата организация не отговаря на основното условие на програмата – да е активен оператор на събития и културно съдържание най-

малко през периода 2020 – 2022. Организацията няма осъществени културни събития и няма продуцирано културно съдържание. Дейността ѝ се 

изразява главно в информационно осигуряване и застъпничество. Проектното предложение е бегло съобразено с целите, приоритетите и фокуса на 

програмата. Основен проблем е, че не се предвиждат каквито и да било творчески дейности, нито артистична програма, поради което проектът не 

може да отговори на голяма част от критериите за оценка.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-0327-17351 Интердисциплинарен 
проект

Фондация "Божура 

Арт" Фондация

Развитие на административния 

и артистичния капацитет на 

Фондация Божура Арт през 

2023 г. 

116445 96 445,00

Спецификата на проектните дейности за периода януари 

2023- декември 2023 г. е насочена към повишаване 

административния и творческия капацитет на 

продуцираните от Фондация „Божура Арт“ театрални, 

музикални и фотографски събития. Това включва 

разпространение на театралните спектакли „Федра“ и 

„Усещане за жена“, създаване и разпространение на нов 

театрален спектакъл „Месец на село“, съпътстващи 

уъркшопове пред ученици от гимназиални класове и 

студенти, музикални изяви на Теодосий Спасов Трио. 

50,00 0,00

Проектното предложение предвижда план за развитие на досегашната дейност на организацията. Проблемът на проекта е, че фокусът на 

артистичната програма стъпва прекалено много на вече генерирано културно съдържание и продължаването на неговото разпространение; това 

намалява възможността за развитие на административния и творчески потенциал на кандидата. Описанието на образователната програма е неясно 

и няма разписани дейности по нея. Смесват се образователна програма и стратегия за популяризация на дейността на кандидата; акцентира се 

върху фокус на аудиториите. Не са предоставени доказателства за разходи по т. 2.1.3.; т. 2.1.7. и т. 2.3.2. В обосновката пише, че са посочени 

актуализирани стойности за услугата на база реализирани разходи, но в тях никъде няма упоменати суми.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-0922-17138 Фолклор Сдружение Кремък 
Сдружение ГРАОВСКО НАСЛЕДСТВО 68637 68 637,00

Вече много години Кремък е новатор в музикалните и 

танцови форми и осъществява връзката на съвременното 

изкуство с дълбоките корени на българския фолклор. Бай 

Лозан Иванчев бе нашият ментор в света на традиционния 

фолклор на региона на Граово. Неговата скорошна кончина 

ни убеди, че е време да споделим предаденото ни от него 

сред колегите ни под формата на семинари, кръгла маса и 

серия от видеа и музикални записи. Това е нишката, която ни 

води през 2023 до 2025 г. 

50,00 0,00

Сдружение „Кремък“ е профилирано в областта на фолклора и в популяризирането на нематериалното културно наследство. То поддържа танцов 

състав „Хоро“, като се развива в областта на любителското изкуство. Приоритет на работата на организацията е граовската фолклорна група, която 

е ограничена по своя обхват в Софийско, Пернишко и Кюстендилско. Проблематичен е националният обхват на евентуалните инициативи по 

проекта. Има партньори в страната и в чужбина. В рамките на проекта предвижда да разшири дейността си и да обогати своя репертоар. Не е 

предвидена заетост по трудовоправно отношение с членове на екипа, което проблематизира перспективите в развитието на организацията. 

Тригодишният план е очертан само с едри щрихи. На сайта на организацията е представена само дейността на танцовата школа „Хоро“, докато в 

проектното предложение са обосновани и редица други дейности, за които организацията досега не е показала капацитет. Проектът би осигурил 

целогодишен достъп до култура на тесен кръг любители на народните танци. Образователната дейност е налична в проекта и е обособена в отделен 

модул, но не е детайлно разработена. Няма висок потенциал за развитие на професионалисти в сферата на изкуствата – основно поради 

любителския характер на сдружението. Административния и творчески капацитет на кандидата биха се укрепили чрез евентуален грант, но само за 

2023 г., което не осигурява траен хоризонт през следващите години. На практика липсват междусекторни стратегии, тъй като организацията работи 

само в своя сектор. Няма гаранции за високото естетическо ниво на планирания запис на „12 трака“, както е отбелязано в проектното предложение. 

Бюджетът е структуриран по изискванията и включва грант от НФК в размер на 68637 лв. В структурните разходи са предвидени хонорари на 

ръководителя и на членовете на екипа. Трите годишни възнаграждения обаче далеч надхвърлят обема на дейностите, които реализира 

сдружението. Всички основни продукционни разходи са мотивирани със съответни документи. Сумата по 2.2.1. е силно завишена; същото е валидно 

и за сумата по 2.1.3. - 6600 лв.; хонорарите на лекторите по 2.1.9. също са завишени.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1407-16723 Интердисциплинарен 
проект

Българска 

транспортна камара 

ЕООД ЕООД

Клуб по култура и изкуства, 

част от  Морски център Свети 

Никола / Club of Culture and arts, 
part of the Saint Nicholas Maritime 

Center

126255,00 99 395,00

Българска транспортна камара ЕООД изгражда център за 

занимания, които да допринесат за повишаване на интереса 

към морското дело и професия.

Заниманията ще се осъществяват в клубове за физическо, 

трудово, умствено, културно и нравствено възпитание.

Целта на проекта е Клуб по култура и изкуства – реална и 

интерактивна среда за акумулиране, управление, 

дигитализиране, разпространение и представяне на 

културно историческо наследство, и за провеждане на 

събития на национално, и международно ниво.

50,00 0,00

Недостатъчно добре е аргументиран художественият и творческият потенциал на проекта. Кандидатът не е културна организация, а браншова 

организация, която усилено работи в области като туризъм, транспорт, логистика, инфраструктура, екология, наука и високи технологии, с ключова 

роля в живота за региона на Варна. Кандидатът цели да развие създадения Клуб по култура и изкуства, част от МЦ „Свети Никола“ – представляващ 

реална и интерактивна среда за акумулиране, управление, дигитализиране, разпространение и представяне на културно историческо наследство, и 

за провеждане на събития на национално, и международно ниво.  Кандидатът към момента изгражда център за занимания, които да допринесат за 

повишаване на интереса към морското дело и професия. Образователната програма е разписана общо, без конкретика за самите обучения. Има 

представени подкрепителни писма от два регионални партньора – Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна и Яхт клуб 

„Порт Бургас“ – Бургас. Няма привлечени международни партньори. Целевите групи и аудиторията са само маркирани. Представена е обща 

информация. Представен е много базов анализ на наличните и необходимите ресурси по проекта. Разходна структура и финансова устойчивост 

също е само маркирана, без повече детайли и обосновка за най-важните финансови ресурси по проекта. Очакваните резултати са само маркирани и 

не са по години разпределени. Потенциалът за устойчивост е недостатъчно ясно описан. Планът за разпространение е разписан общо. Не са 

посочени средствата на медийно отразяване, които са заложени в бюджета. Бюджетът е основно от хонорари и разходи за стратегии. Бюджетната 

обосновка не е форматирана добре. Има полета, които са нечетливо форматирани. Не е представена референция към достоверен източник, на 

който се е базирал кандидатът при формиране на хонорарите за екипа и експертите. Посочено е само, че „стойността на разхода е определена на 

база трудовото законодателство в страната, съобразено е с вида на длъжността“. Заявлението за участие не е попълнено на ръка, както изрично 

пише в Заявлението – („попълва се задължително на ръка“).  Проектното предложение не е с необходимото качество.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
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СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2109-1730-17327 Дигитални изкуства
НЧ"Цар Борис ІІІ и 

царица Йоанна 1931 г." 
Читалище

Център за обучение с 

холограмна  видео инсталация 

за ученици, преподаватели и 

всички желаещи  Училище за 

цял живот

98312 98 312,00

Проектът  е предназначен за изграждане на център за 

обучение, дигитализация на историческите личности от 

нашата история като холограми, достъпни за всички и 

съхраняването им за идните поколения. В него ще се 

обучават преподаватели , учащи се и желаещи  от всички 

възрасти. Това  е интерактивен, занимателен  начин да  се 

разчупи традиционния модел на обучение .

49,50 0,00

Проектното предложение не е съобразено с фокуса, целите и приоритетите на програмата. С него не се предлага стратегия за цялостна годишна 

дейност на организацията, а реализиране на конкретен, в по-голямата си част образователен проект. Поради това проектното предложение не може 

да отговори на значителна част от критериите за оценка и на практика е съдържателно недопустим с оглед на условията на програмата. Проектната 

документация е незадоволителна: попълнена е оскъдна информация, която не предлага убедителна аргументация; наблюдават се редица празни 

графи в Приложение 2, които са задължителни за попълване (като т. 2. Артистична програма, т. 5. Партньори и партньорски мрежи и др.); в бюджета 

са включени необосновани или неизяснени като обвързаност с конкретна дейност разходи (като т. 1.6. и 2.1.1.), а също и незащитени със съответните 

финансови документи разходи (като т. 1.9.1.; 2.1.5. и 2.2.1).

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1355-16839 Аудиовизуални 
изкуства

Реално и вълшебно 
ЕООД

Повишаване капацитета и 

устойчивото развитие на 

детска телевизия Реално и 

вълшебно чрез създаване на 

ново детско аудио-визуално 

съдържание, и осигуряване на 

достъп до нови аудитории чрез 

телевизионо разпространение

113440 99 960,00

Реално и вълшебно ТВ е детска медия за деца до 6г. 
разработена съвместно с педагози и психолози - експерти по 

детско развитие. Категориите на съдържанието обхващат 

основните етапи от развитието на всички умения за ранно 

учене и запомняне при децата. Чрез съдържанието, у децата 

се провокира творческо и изследователско мислене, 

веселието и обучението. Опознаване на българският бит и 

култура и съхранение на националната идентичност, чрез 

умело активизиране на тяхната съпричастност.

49,50 0,00

„Реално и вълшебно“ е проект за детска телевизия, насочена към аудиторията на на-малките – от 0 до 7 години. Той е предложен от търговско 

дружество със същото име, което съществува от 2018 г. и е реализирало част от подготвителните стъпки за създаването на продукта. Налични са 

концепции за творческо съдържание, няколко детски филмчета, промотирани в социалните мрежи, както и на сайта на дружеството, който към 

момента на създаването на това становище е недостъпен. Представена е концепция за разпространение на територията на страната чрез 

чуждестранен оператор. Наличните творчески материали са със средно за жанра качество и слабо конкурентни на високопрофесионалните 

филмчета за споменатата аудитория в световен план. Организацията има творческо пространство и екип. В недостатъчна степен обаче са 

привлечени писатели и педагози, които би трябвало активно да работят за адаптиране на творческите продукти спрямо специфичната аудитория. 

Планът на дейностите е разработен детайлно, но не е мотивиран в достатъчна степен тригодишният хоризонт в работата на организацията. 

Мрежата от партньорства в страната и в чужбина не е разгърната в достатъчна степен. Не са демонстрирани убедителни междусекторни стратегии. 

Проектът предвижда произвеждането на 24 детски филмчета по мотиви от български народни приказки. Не е ясно доколко този резултат ще осигури 

устойчивост на концепцията за телевизия с покритие върху цялата страна 24/7. Повечето от изброените приказки са интерпретирани чрез детски 

филмчета и спектакли и в този смисъл идеята не е иновативна. В проекта не се предвижда заетост на членове на екипа по трудовоправно 

отношение, което съдържа уязвимост относно устойчивостта на организацията. Проектът като цяло би осигурил достъп до култура в периферни и 

малки населени места, но не и в този начален етап от развитието си. Присъствието на кандидатстващата организация в социалните мрежи и в 

YouTube свидетелства за относително нисък интерес към продуктите им. Бюджетът включва 99960 лв. грант от НФК и 13480 лв. самоучастие. Поради 

началния етап в развитието на организацията, разходите по т. 1.3. за хонорар на бранд мениджър са излишни – 9600 лв.; в продукционните разходи 

са включени хонорари на изпълнителите, които обаче не са достатъчно мотивирани във финансовата обосновка на бюджета.

Проектът не се одобрява за финансиране.
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ORG2022-2109-1214-16983 Театър Евро Диалог ООД ООД
Устойчивост и развитие на Нов 

театър НДК 2023
128187.00 100 000,00

Устойчивост и развитие на Нов театър НДК - 2023 е проект, с 

който се цели да продължим родолюбивата дейност на Нов 

театър НДК, създаден и отгледан от Продуцентска къща 

Евро Диалог ООД. Вече повече от седем години Нов театър 

НДК е една своеобразна алтернатива в духовния живот на 

Столицата.Една Независима сцена за Свободният Артист. С 

годините Нов театър НДК  успя да се превърне в онзи оазис, 

където намира уютен подслон българската изящна 

словесност. 

48,50 0,00

Организацията има дългогодишен опит в независимия сектор в сферата на театралното изкуство и работи активно за популяризирането на културно 

съдържание в столицата и страната с основен фокус български текстове. Поддържа сценично пространство „Нов театър“ – НДК, в което създава 

собствена продукция и дава възможност за изява на множество независими артисти. Настоящото проектно предложение обаче включва в графика 

на дейностите и бюджета си само създаване и разпространение едно ново заглавие и поради тази причина не отговаря на голяма част от целите и 

приоритетите на програмата – не е разработена детайлна целогодишна стратегия за развитие на творческия и административния капацитет на 

организацията; липсва план за разпространение на продукцията; няма ясно очертана рекламна стратегия и т.н. Бюджетът е сравнително коректен 

спрямо посочените дейности. Липсват обаче доказателства за стойността на продукционните разходи и има недопустими разходи в продукционните 

– режийни.

Проектът не се одобрява за финансиране.  

ORG2022-2209-0053-17387 Фолклор САХАТ ЕООД ЕООД
"Български Певчески 

Фолклорен Инструментариум"
55554 49 994,00

Български Певчески Фолклорен Инструментариум е проект 

фокусиран върху съхраняването, дигитализацията и 

популяризацията на българското фолклорно наследство, 

чрез съвременни иновативни технологии. Проекта включва 

шест песни изпълнени от емблематични певци като: Шинка 

Глухова и нови изпълнения на квартет Българка Джуниър, 

дуо Ева и Ива Валентинови, Стоименка Недялкова и др. 

Предвижда се популяризация чрез уъркшопи, уебинари, 

концерти, ТВ/Радио предавания, социални мрежи, научен 

дебат и др.

48,50 0,00

Сахат ЕООД е културна организация, центрирала усилията на екипа си върху опазването и популяризирането на българската фолклорна музика. 

Организацията разполага със собствена база – къща, както и със звукозаписно студио. Проектът няма високи художествени качества и не е свързан 

със създаване на професионално изкуство. В рамките на проекта се предвижда обработка и запис на шест народни песни от различни фолклорни 

области, както и популяризирането им чрез специализиран софтуер в интернет. Ще бъде създаден виртуален самоучител по народно пеене – на 

български и английски език, както и архив на народни песни. Част от дейностите не са целогодишни, а фрагментарни. Няма ново творческо 

съдържание. Помагалото по народно пеене ще бъде в дигитален и печатен вариант. Налични са възможности за развитие на критическа мисъл в 

областта на българския фолклор, както и обогатяване на творческото съдържание в сектора. Чрез дейностите си в Габровско и Силистренско 

проектът развива по-широк достъп до култура в малки населени места. Тези дейности обаче са локализирани и нямат национално покритие. Няма 

гаранции за устойчивост на организацията. Тригодишният хоризонт в работата на организацията е разписан подробно, но не е гарантиран в пълна 

степен, поради видимата несистемност във финансирането на организацията. Концертната дейност и обучителният модул са допълнителни 

предимства на проекта. Бюджетът включва проект за грант в размер на 55554 лв. Организацията е декларирала финансово самоучастие в проекта в 

размер на 5560 лв. В бюджета са заложени разходи, съответстващи на предвидените дейности и допустими по настоящата програма. По т. 1.2. 

сумата е завишена. По т. 1.4. сумата е завишена. По т. 2.1.1. също е необоснована. Планираното създаване на софтуер е силно надценено в бюджета 

и не е необходимо при предвидените дейности.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1318-17460 Театър Клас 5х5  Сдружение

Програма за развитие и 

устойчивост на 

организационния капацитет и 

творческа дейност на 

Сдружение Клас5х5 2023-2025

90327 90 327,00

Стратегически план за развитие на Сдружение “Клас 5x5” за 

периода 2023-2025г. с фокус върху увеличаване на 

административния капацитет, създаване на професионални 

възможности за обучение на артисти и експериментална 

творческа дейност, в областта на сценичните изкуства. 

48,50 0,00

Организацията развива дейност в областта на свободния театър от няколко години. Няма голям брой реализирани проекти до момента. Настоящото 

проектно предложение има за цел реализиране на няколко образователни инициативи, които биха спомогнали за творческото развитие на 

участниците в тях, но не е предложена стратегия за устойчивост на проекта. От обосновката на проектното предложение не става ясно как 

резултатите от него ще спомогнат за развитието и устойчивостта на организацията, така че да спомогне за постигането на основната цел – 

сдружение „Клас 5х5“ да бъде „един от разпознаваемите и значими източно-европейски културни оператори в сферата на сценичните изкуства“. 

Дейностите остават на ниво лабораторна работа и това прави проекта не достатъчно убедителен спрямо целите и приоритетите на програмата.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2109-1723-17352 Театър Страйп Медиа ЕООД Theatro отсам канала сезон 2023 268846 100 000,00

От 2017 Страйп медиа управлява театралното пространство 

в бившия Дом на българо - съветската дружба под името 

“Théatro отсам канала”. Целите и мисията на Страйп Медиа 

са тясно свързани с разпространяването на всякакъв вид 

културно съдържание, което да е представено така, че да 

бъде достъпно да всеки, който желае да се докосне до света 

на театъра, киното и музиката. нашата визия, а именно – 

театъра като институция. 

48,00 0,00

Организацията развива дейност в собствено сценично пространство – „Teatro отсам канала“. Дългогодишната практика показва устойчивост на 

дейностите. Настоящото проектно предложение е фокусирано върху създаване на нов репертоар в следващите години, но дейностите и бюджетът 

за 2023 година се изчерпват в създаването на едно-единствено заглавие с изключително високи разходи за постановъчни (32000 лв. за декор, без 

представена концепция за него) и закупуване на озвучителна техника, необходимостта от която не е доказана по никакъв начин в описанието на 

проекта. Споменато е, че звуковата картина е важна част от действието, но не е обосновано защо се налага закупуване на техника за 35846 лв. 

Предвидено е заплащане за ръководител на проекта, който е и режисьор на представлението, за което също е предвиден хонорар. Имайки предвид, 

че проектът в основната си част е създаване на един спектакъл, не става ясно защо е нужно заплащането на 15500 лв. на едно и също лице. По 

същата причина е недоказан и разходът за наем на пространство на стойност 30000 лв., без да е ясно какъв брой спектакли ще се изиграят. Като цяло 

проектът е неубедителен и необоснован.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1425-17513 Музика „Талант Девелопмент 

Рисорсес“ ЕООД
Едногодишен грант 22 30840 18 500,00

Финансиране на дейности на Талант Девелопмент Рисорсес 

ЕООД в концертна, образувателна и теоретична музикална 

сфера.

48,00 0,00

Кандидатстващата организация не успява да докаже, че отговаря на основното условие на програмата за допустимост на кандидатите – да бъдат 

активни оператори на събития и културно съдържание. Проектът е само частично съобразен с условията, целите и фокуса на програмата. Като цяло 

в проектното предложение липсва ясен фокус и аргументацията е незадоволителна. Вместо изискваната според условията на гранта целогодишна 

артистична програма в контекста на тригодишна стратегия за развитие, в проектното предложение са заложени само две конкретни творчески 

събития. Поради това предложението не може да отговори на редица критерии за оценка, свързани с творческия потенциал на проекта. Относно 

заявената образователна програма в проекта се отбелязва, че за нея е спечелено финансиране по друга програма на НФК, но в същото време се 

залагат разходи за нея в предложения бюджет, като не става ясно дали не се припокриват дейности и дали не се дублира финансиране. Липсва 

задоволителна обосновка за това в каква степен реализирането на проекта би спомогнало за разгръщането на потенциала на организацията и по 

какъв начин ще гарантира нейната устойчивост. Всички заложени разходи в бюджета, които не са хонорари, не са защитени с необходимите оферти 

и финансови документи. Не става ясно и с кои точно дейности от проектното предложение са обвързани предвидените административни разходи.  

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1103-17397 Танц
ФОНДАЦИЯ ЕДНО ЗА 

КУЛТУРА И 

ИЗКУСТВА Фондация

Стратегия за развитие и план 

за устойчивост на фондация 

ЕДНО за култура и изкуства 

110000,00 100 000,00

Проектът е дългогодишен план за развитие и устойчивост на 

организацията, чрез продължаване на нашата мисия в 

посока на ко-продуциране и създаване на спектакли на 

имена от сферата на съвременния танц, чиито премиери да 

бъдат представяни в Пловдив. Концепцията на продуциране 

засяга, както български артисти, така и международни 

компании, като им предложим шанс за разпространение на 

творчеството им на международни форуми, благодарение на 

стабилните партньорски мрежи, които сме създали през 

годините.

47,50 0,00

Кандидатстващата организация е с доказана дейност и ключово значение в своята културна област. Проектната документация обаче не успява да 

докаже, че проектното предложение е съобразено и отговаря технически и съдържателно на условията, целите и фокуса на програмата.

Заявеният творчески потенциал на проекта не е защитен с цялостна артистична програма, която да отговаря на условието за добре разработена и 

защитена целогодишна дейност на организацията в контекста на ясно изведена тригодишна стратегия за развитие. Като артистична програма е 

заявено продуцирането на четири танцови спектакъла, но на практика са описани само два от тях, а останалите два са все още в процес на 

селектиране. Това прави заявката за целогодишна програма неаргументирана и незащитима. Дори в бюджета организационните дейности около 

въпросните продукции са предвидени само в рамките на шестмесечен срок. Хипотетичният статут на половината артистична програма я прави 

неоценима по най-важните критерии за оценка на художествения потенциал на проекта – потенциал на проекта да развива българската култура; да 

представя българското изкуство като общоевропейско културно съдържание; да развива нови форми и идеи свързани с изкуство; да повишава 

многообразието и предлагането на качествено творческо съдържание. Поради това проектът получава средни оценки по въпросните критерии.

Поради своята специфика проектното предложение не отговаря на редица други критерии за оценка като: предоставяне на достъп до култура в 

периферни райони; децентрализация на изкуството и културата; целогодишен достъп до култура; присъствие на образователен модул (в 

съответната точка е попълнена информация, която няма отношение към каквито и да било образователни дейности). В следствие на това проектът 

не получава точки по гореизброените критерии за оценка.

По-голямата част от заявените партньорства са все още в процес на договаряне и не са потвърдени с необходимите документи. Предложената 

тригодишна стратегия за развитие е неизчерпателна, неаргументирана и неконкретна. От проектната документация не става ясно по какъв начин 

проектното предложение би спомогнало за гарантирането на устойчивостта на организацията и как би спомогнало за разширяването на нейния 

административен и творчески капацитет.

Като цяло предложената информация в основното за проектната документация Приложение 2 е твърде обобщена, без конкретика и с малко 

задоволителна аргументация. В някои от точките дори е попълнена абсолютно нерелевантна информация, която не дава отговор на поставени 

въпроси.

Представеният бюджет е особено проблематичен. При изготвянето му не е спазено условието за процентното съотношение между структурните и 

продукционните разходи, което прави проекта технически недопустим. Заложените високи суми за шестмесечно възнаграждение на ръководител, 

счетоводител и асистент счетоводител са абсолютно необосновани и крайно завишени предвид мащаба на заложената артистична програма. В 

допълнение към тези разходи са предвидени озадачаващо високи шестмесечни разходи и за координатор на продукция, за специалист логистика и 

за селекция общо на четири спектакъла, при положение че в документацията се заявява, че два спектакъла са вече селектирани и предстои 

селектиране на още само два (от заложените четири хонорара за селекция само един е вписан като собствен принос). Залагане на изключително 

завишени хонорари за селекция на артистична програма, която се предполага според условията на гранта, че трябва да е вече стратегически 

обмислена и готова за кандидатурата, е особено проблематично. В допълнение към всичко това по никакъв начин не са обосновано диференцирани 

ролите и функциите на въпросните многобройни членове на екипа, както и тяхната необходимост, особено предвид малкото заложени реални 

дейности в проектното предложение. В бюджета са налични и други необосновани и завишени (също шестмесечни) хонорари за специалист по 

маркетинг, за специалист по международни партньорства (в документацията не е описано да се предвиждат такива) и за специалист по PR и реклама 

в социалните мрежи (в допълнение към огромна сума за реклама в социалните мрежи).

Освен всичко това в бюджета е посочено собствено финансиране за копродукция, но декларацията за самоучастие не е с категоричен текст, че 

организацията ще поеме финансирането. Писмото за партньорство с „36 маймуни“ е с неясен текст по отношение на задълженията на страните. 

Въпреки изискването в Приложение 2 за ясно посочване на задълженията при копродукция, това не е направено. Поради това не може да се 

установи дали не се нарушава забраната на програмата за предоставяне на средства от минималната помощ на друга организация-партньор (по 

условия не се допуска подялбата на финансиране между бенефициент и партньори).

В проектната документация липсва и заявление за участие, попълнено на ръка с име, дата, подпис и печат. Такова не е предоставено дори след 

уведомяване на кандидата от страна на НФК.

Проектът не се одобрява за финансиране.
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ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1257-17310 Интердисциплинарен 
проект Трикитри ЕООД Практикум кинематография 99866 99 866,00

Основната цел на проект Практикум кинематография е 

насочена към създаването на модерна, професионална 

обучителна среда за млади артисти, насочена към 

повишаване на ключови практически умения по отношение 

аудио-визуалните изкуства и създаването на възможности за 

популяризиране и опазване на културното наследство.

47,50 0,00

Кандидатстващата организация е регистрирана по Търговския закон и има за предмет на дейност културни инициативи и популяризиране на 

културното наследство – основно чрез кинематография и други визуални техники и технологии. В настоящата сесия тя представя проект с име 

„Практикум кинематография“, чиято основна цел е да проведе обучителна програма на творци в областта на визуалните изкуства за формиране на 

умения да презентират културното наследство. От работната програма е видно, че дейностите са концентрирани основно около обучителния модул, 

което като цяло стеснява хронологическия обхват и резултатността на проекта. Проектът не предвижда създаването на творчески продукт, а е 

основно обучителен. Обучителният модул не е изцяло иновативен, тъй като в НАТФИЗ, НБУ и ЮЗУ студенти от бакалавърска и магистърска степен 

са обучавани и се обучават в профилирани курсове по визуална интерпретация на движимите и недвижими артефакти. С оглед на това творческият 

потенциал на проекта не може да бъде окачествен като максимално висок. Няма висок ресурс за развитие на българската култура. Артистичната 

програма е относително бедна и заложена преди всичко за постпроектния период, което не е гаранция за реализирането ѝ. Общият обем на 

дейностите не е голям и хонорарите не съответстват на структурата на дейностите. Бюджетът а в размер на 99866 лв. без самофинансиране. По т. 

1.1. сумата е силно завишена. Сумата за счетоводител по т. 1.2. е силно завишена. Завишени са и продукционните разходи.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1352-17505 Театър Мултикулт Сдружение Мултикулт 2023 72020 72 020,00

Основната цел е да се продължи и надгради стратегията за 

устойчиво развитие на организацията –  да разшири  и 

развие аудиторията и интереса към видовете театрално 

изкуство; да се провокира по-широка и пряка ангажираност 

на публиката; експериментиране с нови пространства и 

адаптиране към дигитална среда. Сдружение „Мултикулт“ се 

стреми да се  развива в унисон с европейските и световни 

културни тенденции, като припознава и прилага добри 

практики, стимулирайки развитието на професионалната 
общност

47,50 0,00

Кандидатстващата организация има опит в изпълнението на дейности по продуциране, организиране на мероприятия и събития, които да 

информират и запознават българската публика с нови и иновативни тенденции в сферата на културата. До момента кандидатът е работил основно 

като организатор и партньор с други организации по различни културни събития през последните години. Организацията не разполага със собствена 

база и техника, но има добър екип. Проектното предложение не успява убедително да докаже доколко кандидатът и проектът отговарят на целите, 

приоритетите и фокуса на програмата. Значителна част от обосновката по различните критерии е незадоволителна, неаргументирана или с 

липсваща конкретика. Това прави художствения потенциал на проекта недостатъчно добре защитен. Основен проблем в проектната документация е 

многословността на текстовете за сметка на липсата на ясен фокус, оскъдна конкретика (особено по отношение на артистичната програма по 

културна дейност 2), незадоволителната аргументация и липсата на ясна свързаност на предвидените дейности, поставените цели и цялостната 

стратегия на кандидата с критериите на програмата. По проекта кандидатът ще си партнира с доказани партньорства, включително международни, 

защитени с необходимите документи. Има изведени очаквани резултати от реализирането на посочената програма, които са само маркирани. 

Планираните образователни инициативи са с основен фокус върху кариерното развитие на млади професионалисти. Има задоволителен потенциал 

на устойчивост след приключване на проекта. Медийното отразяване е разписано общо. По отношение на бюджета са спазени всички изисквания на 

програмата. Предвидените в бюджета разходи са реалистични и обосновани с изключение на разходите по т. 1.6 за маркетинг и реклама на 

организацията (услуги и консултации за брандинг, проучване на пазара, стратегическо позициониране, др.) в размер на 2000 лв. Представеният линк 

не доказва стойността на заложения разход в бюджета.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1348-17507 Театър "Ст.Арт"  ЕООД Дигитално начало 23 82732 82 732,00

Проектът цели развитие на независимия културен сектор, с 

фокус върху осигуряване на достъп до култура в регионални 

и задгранични области. Предвижда създаване на дигитална 

платформа за онлайн стрийминг и разпространение на 

независими културни продукти. Реализиране на театрален 

спектакъл, с предпоставка за обособяване на нови 

театрални пространства в малки населени райони и 

достигане до публики, извън обичайните културни центрове. 

Създаване на подкаст с културно-образователна програма. 

47,00 0,00

Проектното предложение не съдържа оригинална артистична програма, а по-скоро желание за вторично отразяване на вече готови продукти чрез 

създаването на дигитална платформа с културно съдържание, развитието на подкаст и т.н. За да бъдат постигнати целите и очакваните резултати на 

проектното предложение, което гласи, че целта е „осигуряване на достъп до култура в регионални и задгранични области“, както и „дигитална 

платформа за онлайн стрийминг и разпространение на независими културни продукти“ трябва да бъде представен критически план, който да обясни 

методите на селекция на културното съдържание. Проектът надценява експертните качества на привлечените сътрудници за оперирането с 

културна информация и съдържание, а с това надценява и творческия потенциал на проектното предложение. Предвидените дейности по 

създаването на театрален спектакъл не се вписват докрай във фокуса на проектното предложение и така заложените дейности трудно 

кореспондират едни с други.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1534-17388 Музика Д МЮЗИК  ЕООД
Д Мюзик - 12 направления за 

административен и 

продукционен растеж
73579 69 489,00

Д Мюзик” – 12 направления за административен и 

продукционен растеж”

Предвижда се надграждане на екипа и наемане на доп. 

експертен персонал за продължаване дейността и 

установяване на нови партньорства с цел децентрализиране 

на културния продукт „Концерти за малчугани и великани”, 

който се провежда ежегодно от 2017 г. Заложени са събития 

в: София - център, Панчарево, Герман Добрич, Генерал 

Тошево, Пловдив, Казанлък, Враца и Плевен. Необходимо 

закупуване на техника за запис на онлайн лекции.

47,00 0,00

Дейността на кандидатстващата информация през последните две години се свежда до организиране на прояви (общо 7) от образователната 

поредица за деца „Концерти за малчугани и великани“. Предвид тази дейност е спорно доколко организацията отговаря на условието за 

допустимост на кандидатите – организации, които са активни оператори на събития и културно съдържание. В основните две приложения на 

проектната документация предложената информация е многословна, многократно надвишаваща ограниченията за обем, на моменти е 

нерелевантна спрямо поставените въпроси, няма ясен фокус и не обвързва експлицитно и аргументирано проекта с условията, целите и фокуса на 

програмата. Самият проект е по същество изцяло образователен, поради което не отговаря на значителна част на критериите за оценка. Като 

основни дейности по проекта се предвиждат 5 образователни концерта за деца в различни градове, но не става ясно какво точно ще бъде 

творческото съдържание на тези концерти и дали програмата ще е една и съща (тоест дали на практика не става въпрос за повторения на един и 

същ културен продукт). Не е изяснено с какво предвидените концерти за 2023 се различават от вече осъществените през изминалите две години. От 

проектното предложение не става ясно какъв е художественият потенциал на проекта, а с него са свързани редица важни критерии за оценка. Не е 

защитена заявката за устойчивост на проекта. Не става ясно по какъв начин осъществяването на проекта ще спомогне за разширяването на 

административния и творческия капацитет на организацията. Тригодишният план за развитие на организацията е незадоволителен. Предвидените 

партньорства са защитени с необходимите документи. Бюджетът е реалистичен и обоснован. Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2009-1041-17148 Интердисциплинарен 
проект

Българска Фестивална 

Асоциация (БФА) 
Сдружение

БЪЛГАРСКИТЕ ФЕСТИВАЛИ - 

ПАРТНЬОРСТВО В РАЗВИТИЕ
83092.29 83 092,29

Проектът цели развитие на БФА чрез дигитализация и 

институционално укрепване. Ще се създаде календар с 

програми на фестивалите. Предвидени са съвместни 

инициативи с ЕФА. Ще се картографира, систематизира, 

селектира информация за фестивалите, като част от 

нематериалното културно наследство. Ще се реализира 

издателска поредица “Колекция “Фестивали” и ще се 

отбележи с концерт 100-годишнината на Петър Ступел, 

дългогодишен директор на един от най-старите български 

фестивали Софийски музикални седмици

46,50 0,00

Кандидатстващата организация не отговаря на основното условие на програмата за допустими кандидати – културни организации, които са активни 

оператори на събития и културно съдържание през периода най-малко 2020 – 2022, защото не представя доказателствен материал за наличието на 

подобна дейност. Заявената в мисията на организацията основна дейност – създаването и поддържането на благоприятна среда за развитие на 

фестивалите в България – се свежда предимно до популяризиране чрез предоставяне на информация на фестивални практики, анализ и оценка на 

фестивали, комуникационна и представителска дейност.Проектното предложение не успява убедително да защити съобразеността на проекта с 

целите и фокуса на програмата. В отделни точки на Приложение 1 (като 1.5. Успешно реализирани проекти и 1.6. Селекции и награди) преобладава 

нерелевантна информация, а в други от Приложение 2 (като 11. Потенциал и устойчивост на проекта и 14.4. Последващо разпространение) 

аргументацията е оскъдна и незадоволителна. Творческият потенциал на проекта е минимален, малкото предвидени реални творчески дейности не 

са конкретно описани в детайли. Към артистичната дейност е включена и издателска програма за реализиране на три издания, от които първото е по-

скоро изследователско (а не художествено), а останалите две не са изяснени (все още не са конкретно планирани), но от беглото описание става 

ясно, че са информационни издания. В проекта не се залага на развитие на нови форми и/или идеи, свързани с култура и изкуство, нито е приоритет 

повишаването на многообразието от предлагано творческо съдържание. Проектът не предвижда децентрализация на културата и не предполага 

разширяване на достъпа до изкуство или развитие/разширяване на реални и потенциални аудитории. Предвиден е образователен модул. Не са 

планирани инициативи, изграждащи среда за кариерно развитие на професионалисти. Устойчивостта на проекта не е убедително защитена в 

контекста на тригодишния план за развитие на организацията. Кандидатът поддържа солидна мрежа от партньорства, включително международни, 

и заявява добра комуникационна стратегия. Предвижда се разширяване на административния капацитет на организацията. Бюджетът е в някои 

аспекти проблематичен. Един от по-сериозните недостатъци е включването в структурните разходи на такива, които би трябвало да са включени към 

т. 2.2. Продукционен маркетинг, реклама, дизайн (например т. 1.6., 1.7., 1.12.). Разпределянето им в правилната графа би нарушило процентното 

съотношение между структурни и продукционни разходи и би направило проекта технически недопустим. Друг сериозен недостатък е наличието на 

незащитени и неясни като обоснованост разходи (например не става ясно с какво се различават дейностите по т. 2.1.1. и 2.1.2., за които се изискват 

подобни високи хонорари).

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-0025-16903 Игрално кино Хот Потейто ЕООД Hot Potato 2023 99555 99 555,00

Проектът е насочен към повишаване административния и 

творчески капацитет на продуцентска компания Хот Потейто. 

Компанията планира да продължи работата си с 

нововъзникващи български таланти,  да развива качествени 

сценарии, да заснема филми и да ги разпространява. За 

устойчивостта ще допринесе обогатяването на техническата 

база, както и създаването и поддържането на международни 

партньорства посредством участието на фестивали и 

форуми.

46,50 0,00

Предложеният проект не успява да докаже своята надеждност, че крайният резултат на част от посочените инициативи ще доведат до дългосрочен 

ефект върху културната карта. Очакваният художествен резултат е твърде надценен и неясен. Проектното предложение не успява убедително да 

докаже доколко кандидатът и проектът отговарят на целите, приоритетите и фокуса на програмата. Значителна част от обосновката по различните 

критерии е незадоволителна, неаргументирана или с липсваща конкретика. Това прави невъзможно оценяването на важни групи критерии и най-

вече на тези, които са свързани с художествения и творческия потенциал на проекта. В бюджетът има проблеми, свързани както със структурните, 

така и с продукционните разходи. Има нелогични и надценени пера в бюджета. Не са предоставили доказателства за разходите по т. 1.5.; т. 1.6.; т. 

1.7.; т. 2.1.3.; т. 2.1.4.; т. 2.1.5. и т. 2.1.13.

Проектът не се одобрява за финансиране.         

ORG2022-2309-1046-17473 Документално кино ТАПА ЕООД ООД
Заснемане на документален 

филм с работно заглавие 
МЪКА

116033,53 100 000,00

Заснемане на документален фил с работно заглавие МЪКА. 

Филма рисува портрет на скръбта, емоционално състояние и 

неговото физическо проявление посредством личната 

история на Емилия. Личния път на Емилия се преплита с 

значими исторически събития за които тя разказва. 

Нахлуването на Русия в България през 1944, диктатурата в 

Либия през 80те години на миналия век, Втората Световна 

Война. Събития от миналото видяни през очите на Емилия, 

имат болезнена прилика със събития от света в който 

живеем днес.

46,50 0,00

Предложеният проект не успява да докаже своята надеждност, че крайният резултат на част от посочените инициативи ще доведат до дългосрочен 

ефект върху културната карта. Проектното предложение не е съобразено с фокуса, целите и приоритетите на програмата. С него не се предлага 

стратегия за цялостна годишна дейност на организацията. Поради това проектното предложение не може да отговори на значителна част от 

критериите за оценка и на практика е съдържателно недопустим с оглед на условията на програмата. Очакваният художествен резултат е твърде 

надценен. Бюджетът не успява да аргументира напълно предвидените разходи. Не са представени доказателства за разходите по т. 2.1.8.; т. 2.1.9.; т. 

2.1.14. и т. 2.1.5. 

Проектът не се одобрява за финансиране.      



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1135-17403 Танц
Мадорее Център за 

Вътрешно Израстване 
Сдружение

Изгрей Отново 93701 88 460,00

Мадорее Център за Вътрешно Израстване, е сдружение 

създадено през 2019 г. в Родопи планина.

 Основните цели  на организацията е да  популяризира и  

съхранява  културното и историческото и творческото 

наследство на човечеството чрез танцови спектакли и 

творчески продукции и проекти. 

Организацията осъществява своите цели в извън градската 

среда, в непосредствен контакт с природата. 

Този проект ще доведе до устойчивост на организацията и 

разширяване на творческите активностите.

46,00 0,00

Кандидатстващата организация е учредена през 2019 г. като сдружение, поставящо си за цел да обогатява културното богатство на страната чрез 

танцови спектакли и други артистични продукции. Настоящият проект е фокусиран върху визирания кръг от дейности. Организацията е със 

седалище в село Дорково, област Пазарджик, и ръководството ѝ популяризира практики за тясна връзка с природата. Разполага с творческа база и с 

известен опит в подготовката на танцови спектакли и обучения с непрофесионален характер. Художественият потенциал на проекта не е много 

висок, а възможностите му за развитие на българското изкуство не се открояват с приносни елементи. Налични са иновативни елементи, но те са 

хаотични и недобре мотивирани в проектното предложение. Проектът може да обогати многообразието на културния живот в региона, но няма 

национален обхват и няма висок потенциал за създаване на качествено художествено съдържание. Той е насочен към относително тясна и много 

специфична аудитория и не би постигнал трайни и открояващи се резултати. Налични са елементи за децентрализация на изкуството и културата. 

Заявен е образователен модул, но той не е детайлно развит в предложението. Степента на устойчивост в тригодишния хоризонт е слабо 

мотивирана. Недостатъчно видими са и административният и творческият потенциал на кандидата. Налични са партньорства в страната и заявки за 

контакти в чужбина. Структурните разходи са значително завишени на фона на обема от дейности, предвидени в работната програма. Крайният 

продукт са четири представления, част от които вече са в репертоара на трупата. Работната програма е непрецизна и включваща рутинни дейности – 

като репетиции и работни срещи, а същински дейности – като популяризиране и творческо презентиране на продуктите липсват. Мотивировката за 

финансовия план е много повърхностна и оскъдна. Хонорарите на сценаристи, режисьори, певци и танцьори са силно завишени.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1122-16960 Театър Инди Филмс  ЕООД Един вълшебен ден 129231 99 245,00

ЕДИН ВЪЛШЕБЕН ДЕН е аудио-визуален театрален проект, 

преплитащ три изкуства - театър, кино и музика, обединен в 

условността на сценичното пространство. Базиран върху 

подбрани откъси от драматургията на Уилям Шекспир в 

съчетание със стихове на двама от най-големите преводачи 

на автора - поетите Валери Петров и Гео Милев, като 

предоставя форум за единение на утвърдени и дебютиращи 

творци от различни школи, възрасти и умения в страната.

45,50 0,00

Проектът на кандидатстващата организация представя недостатъчен художествен и творчески потенциал. Кандидатът не демонстрира достатъчно 

капацитет за създаване и представяне на услуги с висока художествена стойност. Самият проект има неясен фокус и очакваните резултати не 

кореспондират ясно с поставените цели. Степента на присъствие на образователния модул в проектното предложение също е незадоволителна. Не 

са демонстрирани ясно артикулирани междусекторни стратегии, доколкото пък те са изразени в някаква мултижанрова амбиция. В бюджета е 

представен завишен хонорар за ръководител на проекта. Има още проблеми в бюджета: не е приложен талон за автомобил и план на пътуванията за 

разхода по т. 2.1.14. от 12000 лв.; разходите за ДМА са неправилно разпределени и в структурни, и в продукционни, но според условията снимачна и 

озвучителна техника са в структурни разходи, тоест – ако е преместят там ще се наруши условието за 40/60 в процентното съотношение. Т.2.1.3 - 

16000 лв.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 
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ТОЧКИ
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ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1502-16849 Интердисциплинарен 
проект

Фондация "Изкуство 

без граница" 
Фондация

Литературен фестивал 

Пловдив чете 2023
51453,75 51 453,75

родължаване на поредицата от онлайн дускусии „За 

трудните теми в детските книги“. 

8 дискусии с издатели, писатели,  преводачи и развива 

програма творчески срещи и обучения във формат лекции, 

дискусии и творчески работилници с теоретично-практически 

характер за младежи със свободен достъп в поредицата 

Творчески обучения, провеждащи се в град Пловдив с 

участници на живо и в онлайн среда в дигитална платформа.

45,00 0,00

Кандидатстващата организация е с доказана активност в своята сфера. Проектът е само частично съобразен с условията, целите и фокуса на 

програмата. В проектното предложение има няколко сериозни проблема, които правят проекта технически и съдържателно недопустим за 

финансиране. Редица задължителни полета в основното Приложение 2 не са попълнени (това са т. 7. Анализ на ресурсите; 13. Дейностен план; 14. 

План за разпространение). Поради липсващата информация проектното предложение не успява да отговори на редица критерии за оценка. В 

проекта не се предвиждат артистични дейности (попълнените дейности в съответното поле са само дискусионни и образователни), което прави 

предложението неоценимо по редица важни критерии за оценка, свързани с художествения потенциал на проекта. В допълнение – предложената 

информация в редица точки от Приложение 2 не аргументира задоволително проектното предложение и често е нерелевантна спрямо поставените 

въпроси. Дори се наблюдава идейно и съдържателно разминаване между заглавието на проекта, краткото описание и подробната информация в 

приложенията.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2109-0233-17300 Културно наследство Локално наследство 
Сдружение

Опазване и популяризиране на 

нематериалното културно 

наседство в Пернишко
98295.00 98 295,00

Проектът има за задача да подпомогне опазването, 

проучването и популяризирането на два от значимите 

елементи от нематериалното културно наследство на 

Пернишкия регион:

- Народният празник Сурова в Пернишко – елемент, вписан в 

Представителната листа на нематериалното културно 

наследство на човечеството ЮНЕСКО през 2015 г.;
- Селското хоро в Пернишко – елемент, вписан в 

Националната представителна листа на елементи на 

нематериалното културно наследство през 2021 г. 

43,50 0,00

Проектното предложение е с незадоволително качество в неговата цялост. Кандидатът притежава дългогодишен опит в опазването, проучването и 

популяризирането на локалното културно наследство (материално и нематериално) на територията на област Перник. Проектът ясно разписва 

инициативи, изграждащи среда за укрепване на организацията и повишаване на капацитета на членовете ѝ, както и търси подкрепа за изпълнение 

на основните дейности на кандидата. Артистичната програма е насочена към подпомагане опазването, проучването и популяризирането на два от 

значимите елементи от нематериалното културно наследство на Пернишкия регион: Народният празник „Сурова“ и селското хоро, обявени за 

елементи на нематериалното културно наследство през годините. Проектът предлага добра степен на децентрализация на дейностите. 

Изпълнението им ще се осъществи на територията на три общини. Има много добра обоснованост на образователната програма. Целевите групи са 

неясно формулирани. Представена е обща информация за членовете на сдружението и аудиторията на кандидата. Кандидатът не е представил 

информация за целевите групи по проекта и по какъв начин публиката ще вземе участие в планираната стратегия. Партньорствата са разписани 

общо, без да се споменават конкретни организации. Не са приложени никакви подкрепителни писма. По отношение на ресурсите, кандидатът е 

посочил наличие само на човешкия/експертен фактор, като не разполага със собствена материална база и финансови ресурси. Има обоснованост 

на най-важните разходи за реализация на дейностите. Кандидатът е посочил за партньорства няколко организации като външни партньори, но няма 

подкрепителни писма. Недостатъчно добре е аргументирана устойчивостта на проекта под формата на обща информация. Не се предвиждат 

ремонтни дейности. Има изведени очаквани резултати от реализирането на посочената програма, но не са по години разпределени. Има 

задоволителен потенциал на устойчивост. Разпространението на резултатите от проекта ще се реализират чрез широк набор от медийно 

отразяване, но са заложени разходи само за платена реклама в социалните мрежи за 3600 лв. Последващото разпространение е разписано като 

обща информация за приноса на проекта за кандидата. Бюджетът не е с необходимото качество. Разходите в бюджетната обосновка в цялост не са 

достатъчно добре обосновани. Не са представени никакви достоверни източници, обосноваващи хонорарите на екипа и експертите. Кандидатът е 

дал следната обосновка „на базата на досегашен опит на организацията“. Разходите за екипа по проекта са завишени. Ръководителят на проекта, 

координаторът и счетоводителят ще взимат еднакво възнаграждение в размер на 500 лв. на месец, но реално функциите са им различни. 

Предвидени са и разходи и за външни консултантски услуги на проекта, за които няма информация дали са за подпомагане при управлението или 

изпълнението на проекта. Ако е така, то това ще дублира функциите на екипа. В обосновката за разхода по т. 1.8.2 от 16 668 лв. за хонорар за 

маркетингово обезпечаване не е приложена оферта. Не са представени никакви доказателства за разходите по т.2.2.1. – 3600 лв. за реклама в 

социалните мрежи. Цената също е завишена и необоснована.

Проектът не се одобрява за финансиране.
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ORG2022-2109-1210-17059 Театър Театрална школа 

Нюанси Сдружение
Пространство за сценични 

изкуства в Троян
70874.00 70 874,00

Приоритет на “Нюанси” е развитието на изкуство и култура в 

община Троян, създаването на съвременно изкуство и 

фасилитиране развитието на местни артисти и изпълнители. 

Нюанси е инклузивна общност, която е жизнено важна за 

развитието на културния живот в региона, особено що се 

отнася до потребностите на младите хора. 

43,50 0,00

Организацията е създадена през 2018 година и развива дейност в гр. Троян. Трудно може да се прецени капацитета ѝ за реализиране на проектното 

предложение, както и художественото качество на дейностите, тъй като Приложение 1 е попълнено изключително повърхностно, без да включва 

детайлно представяне на организацията. Организацията твърди, че е продуцирала над 20 спектакъла, но е приложила доказателства само за едно 

представление под формата на трейлър, като по никакъв начин не става ясно какъв е екипът, създал спектакъла. От представените материали не 

може да се придобие реална представа за дейността на организацията. Проектното предложение няма конкретно описани творчески дейности в 

Приложение 2, което също е попълнено общо, неясно без достатъчно информация. Приложени са писма за партньорства от няколко организации, но 

тяхното участие не е описано конкретно в проекта. В бюджета са включени продукционни разходи за създаване на спектакъл, за който няма 

достатъчно информация. Има недопустим разход в продукционни разходи – работна заплата от 12000 лв. Заявен е изключително висок разход за 

салонен управител, имайки предвид дейността на организацията. Липсват доказателства за разходи над 6000 лв. (реклама в социални мрежи, 

разпределена в две отделни пера). Не са представени доказателства за пътни разходи. Проектът е неубедителен в обосновката си.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2109-2229-17063 Анимационно кино
ФИЛМ ЕНД МЮЗИК 

КОРПОРЕЙШЪН /ФМ 

Корп/ ООД ООД

Производство на анимационен 

късометражен филм - Летен 

Лагер / Summer camp на фирма 

ФМ Корп ООД

99926 99 926,00

Проектът ще адаптира фирмата в новия контекст на 

културата след Covid-19 и ще подобри условията за 

разпространение на културни продукти в сферата на 

анимационното кино. Основната дейност е производство на 

3D пилотен епизод на анимационен филм “Летен лагер“, 

който чрез национални символи на ЕС страни цели да 

възпита толерантност и разбиране към всяка една култура.

Създаването на сайт за популяризиране на анимацията и 

участие в международни форума цели да се достигне до 

нови публики и пазари.

43,50 0,00

Предложената информация е многословна и многократно надвишава допустимия обем, но за сметка на това е неясна, необоснована, 

неаргументирана и изобилстваща от повтаряща се информация за сметка на необходимата конкретика и релевантни отговори на поставените 

условия и въпроси в отделните рубрики на основните две приложения от проектната документация. Проектът има амбиция за изработване на 

пилотен анимационен филм, който да прерасне в поредица. 15-минутен филм е бюджетиран с продукционни разходи за 35870 лева, което е 

нереалистично. Основен творчески член на екипа предлага оферта като външна фирма. В заявлението е посочено на няколко места, че „ФМ КОРП 

ООД разполага с модерно анимационно студио на територията на гр. София. Студиото е 200 кв. м. с оборудвани места за изработка на анимация и 

осъществяване на проби“, но в същото време е бюджетиран наем на офис за 12600 лв.

Проектът не се одобрява за финансиране.
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ORG2022-2209-1510-16689 Танц Лос ПАМБОС ИВЕНТ 

ООД ООД
ПАМБОС ИВЕНТ - НОВО 

НАЧАЛО
92038,00 92 038,00

Проектът „ПАМБОС ИВЕНТ – НОВО НАЧАЛО“ с вносител 

„Лос Памбос Ивент“ ООД ще допринесе развитието на 

творческа и организационна структура на компанията за 

осигуряване  на устойчивост и разрастване на 

професионалната дейност; ще продължи провеждането на 

утвърдени национални и международни танцови събития, 

чрез разширяване на обхвата; ще осигури създаването на 

атрактивен пазарен продукт - танцови хореографии за 

национално и международно представяне.

43,50 0,00

Проектът предвижда развитие на организацията и провеждане на две големи международни събития с фокус латино танци, които ще ангажират 

професионалисти от преподаватели, хореографи, организатори. Но е по-скоро с фокус върху развлекателната индустрия, отколкото върху 

създаването на културно съдържание, което го прави не особено подходящ за програмата. Двете международни събития е предвидено да се 

проведат в курортите Боровец и Слънчев бряг, което е предпоставка за финансовата им обезпеченост и комерсиалния им успех. Разходите по 

бюджета са  сравнително реалистични, но се разминават със заявените в Приложение 2 (в бюджетната матрица липсват например заявените в 

проекта хонорари на изпълнителите, обединени вероятно в перото „Провеждане на събитие“, включено в структурните, а не в продукционните 

разходи – тоест при правилно позициониране процентовото съотношение би се нарушило. Не става много ясно и как продължава тригодишният план 

след изтичането на 2023 г.
Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1534-17395 Аудиовизуални 
изкуства

Джи Ай Криейтив ООД  
ООД

Обучителна програма в 

областта на кинематографията 

и фотографията
99618,31 84 363,34

Джи Ай Криейтив ще разработи две обучение, използвайки 

знанията на Христо Лазаров, като професионалист от 

филмовата и медийна индустрия.

Обученията ще се реализират с малки групи от хора, 

максимум до 15 човека, откривайки адаптивност и 

участвайки пълноценно в поредица от упражнения. Групата 

от хора ще ни позволи да отделим внимание на всеки един 

участниците - особено ако в групата имаме хора с различна 

степен на опит.

Обучинието е в два модула: СВЕТЛИНА, КОНТРАСТ И 

ЦВЯТ; ВИЗУАЛНА ПЕРСПЕКТИВА

43,50 0,00

Студиото работи в областта на рекламата, опитности в сферата на продуцентството, филмовата и медийната индустрия и дизайна. Има добра 

репутация в късометражната форма – заснемането на лични и фирмени събития. В същината си предложеният план е обучителен. Модулите ще са 

два и ще се водят от професионалист, а именно: Светлина, контраст и цвят; Визуална перспектива. Непрофесионалисти в края на курсовете ще 

покажат постигнато в областта на видеографията. Екипът има нужда от наемане и закупуване на снимачна и компютърна техника, а инвестицията в 

нова периферия ще повиши качествата на предлаганата продукция. Като цяло се търси устойчивост на заложените образователни инициативи, 

например: Повтаряемост на програмата; Осъществяване на проекти на курсисти към модулите; Предлагане на заетост в рамките на година; Конкурс 

за най-добър резултат – наградата е постоянно назначаване на работа в студиото. Друга идея е да се постигне разпознаваемост и универсалност на 

рекламните продукти с цел налагане на продуцентския пазар в страната. Проектът е с практическа насоченост, адресиран е към заинтересованите в 

страната, и не предвижда разпространение по фестивали. Изложените цели са ясни, но са описани схематично и твърде общо. Бюджетната матрица 

е в сканиран вид и не се разчита. В частта за финансови разходи се наблюдават неточности, а именно: Липсва декларация за финансиране; 

Разходите по т. .2.1.2. в размер на 15748,34 лв. са за снимачна техника и не са продукционни разходи; Сумата за наем на студио и тази за наем на 

техника са продукционни такива, т.е. т. 1.3. и т. 1.4. Това променя изцяло процентното съотношение на разходите. Липсва декларация за собствен 

принос в размер на 15254 лв. а е деклариран.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-2327-17146 Театър ВИП Рент ЕООД
ТЕАТРАЛ.БГ - онлайн медия за 

театрални новини
58525,00 48 625,00

ТЕАТРАЛ.БГ е онлайн медия за ИЗПРЕВАРВАЩИ новини 

при създаването на театрални произведения. Новините са 

изградени чрез текст, изображения и акцент върху ВИДЕО 

СЪДЪРЖАНИЕ. ВИДЕО ФОРМИТЕ са интервюта, трейлъри 

и спотове. Целта е разширяване на театралните аудитории, 

особено сред по-младите. Фокус на кандидатурата е 

създаването на оптимален редакционен екип. Стратегията е 

- чрез интригуващи новини, през любопитството, към бърза, 

лесна и удобна покупка на билет за ТЕАТЪР.

43,50 0,00

Предложенията проект от ВИП Рент ЕООД – развитие на онлайн медия за театрални новини – е по същество, а и по определенията на своите автори 

комерсиален проект, който чрез иновативни методи за продажба на театрални продукти да осигури основните финансови нужди за своята 

самоиздръжка. Проектът предвижда разпространение на вторично съдържание. Информационни портали за театър в достатъчен брой в 

българското културно пространство липсват, но проблематично в проекта е, че не стават докрай ясни тематичните фокуси на инициативата. Поради 

тази причина проектът не съдържа достатъчно естетически и критически потенциал, нито пък вдъхва доверие, че има възможност да представя 

българското изкуство като общоевропейско културно съдържание. Проектът не предлага децентрализация на културния живот по същество, нито 

пък достъп до изкуство и култура в периферни територии. Степента на присъствие на образователния модул в проектното предложение буди 

съмнение, тъй като този модул е фокусиран върху рекламни връзки и публични оповестявания. Представените цели, дейности и очакваните 

резултати трудно кореспондират с качествата на проектното предложение и не убеждават в ефектното им прилагане.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1211-17483 Музика ЛУКСУРИА ЕУРОПАЕ 
Сдружение

Създаване условия за 

развитие и регулярно 

присъствие на фестивален 

бароков ансамбъл в културния 
живот

103774 100 000,00

С развитие на организационния и творчески капацитет на 

сдружението да се осигури регулярно представяне от 

Фестивален бароков ансамбъл на старинната европейска 

музика със световно измерима художествена стойност. 

Мотивиране на български музиканти с интерес към 

исторически информирано изпълнение и привличане на 

нова публика чрез тематичен цикъл концерти, достъпни и 

дигитално, и уъркшопове с участието на чуждестранни 

солисти – преподаватели от европейски образователни 

музикални институции.

43,50 0,00

Кандидатстващата организация е с категорично доказана с години активност в сферата на музикалното изкуство и с дейността си е от особено 

значение за българската музикална култура – организира единствения у нас фестивал за барокова музика, който е на световно ниво и на него 

гостуват международно признати музиканти (специалисти в исторически информираното изпълнение на старинни инструменти). Проектното 

предложение е съобразено с целите и приоритетите на програмата, но е попълнено небрежно, с липсваща конкретика, дори с пропуснати 

задължителни полета и с крайно незадоволителна аргументация, поради което не успява да защити представената идея, нито да я обвърже 

експлицитно с фокуса на програмата.

В проектната документация не е разписана детайлна артистична програма – няма посочен нито брой концерти (или други прояви), нито имена на 

изпълнители. Поради това коректното и обективно оценяване на художествения потенциал на проекта е невъзможно. Липсва яснота и 

задоволителна информация по отношение и на предвижданата образователна програма. Предложените цялостна концепция и тригодишен план за 

развитие са оскъдни и неубедителни. Не става ясно по какъв начин осъществяването на проекта ще гарантира разгръщане на административния и 

на творческия потенциал на екипа, а също и по какъв начин ще гарантира устойчивостта на организацията. Организацията разчита на дългогодишни 

партньорства и принципно подсигурява дейности, гарантиращи кариерното развитие на музикални професионалисти.  Друг сериозен проблем на 

проектното предложение е бюджетът, от който не става съвсем ясно за какви точно творчески дейности се предвиждат заложените продукционни 

разходи. Особено озадачаващи се предвидените  високи хонорари за солисти, които не са посочен като имена и не е изяснено за каква точно изява 

се залага въпросното възнаграждение. Тези разходи не присъстват и в обосновката на бюджета. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2009-1419-17230 Документално кино Три ин спирит ЕООД 
ЕООД ТРИ ИН СПИРИТ 100000.00 100 000,00

Проектът предоставя възможност за реализация на 

организационната стратегия и спомага за повишаването на 

нейния капацитет, разгръщане на творческия потенциал, 

привличането на нови кадри и публики. Предвижда се 

създаване на филм, част от поредица, който използва 

монолога като основно изразно средство с участието на 

редица известни личности. Планира се разпространението 

му в България, в бъдеще -  и в чужбина, с което ще се укрепят 

и международните партньорства.

43,00 0,00

Проектът залага основно на производство и разпространение на един филм. Самият филм е посочен като източник на бъдеща устойчивост на 

организацията, което е твърде рисково. Документалните филми не предполагат широко разпространение, регулярно програмиране и устойчив 

приход. Кандидатите не обвързват ясно административната устойчивост с творческия продукт и развитието в по-дълъг период. Проектът не се 

одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
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СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
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ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-0225-17318 Танц ЕРА-3000 Сдружение  Хармония и сила 76596 76 596,00

Ние организираме:Пловдив опен-април;Балканска танцова 

спартакиада-Велико Търново-ноември;Зимна магия-София; 

Арт-Олимпиада-Созопол-юли-август;Европейска танцова 

купа-Констанца,Румъния-юни;Световна Гранд Данс Купа-

Рим, Италия-октомври.В Пловдив танцови спектакли:

Магията на траките-2014 г;101 далматинци;Извинявай, 

Живот!;Ледена епоха;Падащи звезди;Алиса в страната на 

чудесата-2019г.Искаме да назначим на договори:технически 

сътрудник;мениджър;постановчик;репетитори; хореографи;

режисьор;счетоводител.

43,00 0,00

Проектът е проблематичен по няколко точки: 1) според бележките на Техническата комисия организацията кандидатства с непълното си име, което е 

„Българска федерация по спортни и танцови дисциплини Ера 300“; 2) проектното предложение е само за назначаване на административен и 

творчески персонал на заплата и не дава никакви гаранции за създаване на нов творчески продукт (тоест и за 2023, и в тригодишния план заявката е 

да се провеждат традиционните за организацията събития, което звучи доста общо и не дава достатъчно гаранции за създаване на нов продукт с 

високо художествено съдържание); 3) няма представени оферти, а целият бюджет е разпределен само за хонорари; 4) съвсем не на последно място 

– самото описание на проекта е гръмка декларация какво е постигнато, а не конкретен план за развитие и създаване на ново и оригинално 

съдържание в бъдеще (като все пак кандидатът е честен, заявявайки, че се кандидатства за назначаване на допълнителен административен и 

творчески персонал).

Проектът не се одобрява за финансиране.   

ORG2022-2309-1230-17490 Интердисциплинарен 
проект АРТЕАСТ Фондация Variant/Culture - Образование 100000 100 000,00

Интердисциплинарният проект „Variant/Culture – 

Образование” предлага синтезна артистично-образователна 

програма, обединяваща различни сфери на съвременното 

изкуство  – кино, театър, инсталации и пърформанси, 

визуално изкуство, музика, литература, психо-социални 

практики, фотография – представени в модули, курирани от 

водещи експерти в областта си. Приоритет на проекта е 

професионалното техническо оборудване на пространството 

и легитимирането му като място за изкуство, култура, 

образование. 

43,00 0,00

Кандидатстващата организация не успява убедително да докаже, че отговаря на основното условие на програма – допустимост за участие на 

кандидати, които са активни оператори на събития и културно съдържание. В посочените само няколко инициативи за последните две години се 

смесват образователни прояви и лични творчески участия или инициативи на представляващия организацията (няколко от посочените са с една и 

съща инсталация, подкрепяна по две различни програми на НФК). Проектното предложение е частично съобразено с условията, приоритетите и 

фокуса на програмата, защото фокусът е изместен върху обширна образователна програма, която се представя неубедително и като артистична 

програма, но без да става ясно дали ще доведе до създаването на конкретен творчески резултат/продукт. Предложената информация в основното 

Приложение 2 е многословна, но липсва конкретика, яснота и фокус на концепцията. Предвижда се и сериозно техническо оборудване на 

пространство, което не е обвързано с конкретна програма за творчески прояви, а се споменава мимоходом, че разработването на пространството е 

необходимо условие за бъдеща дейност. Убедителна концепция за развитието и дейността на организацията в тригодишен хоризонт обаче не е 

представена.  Друг сериозен проблем в проектното предложение е разпределянето на бюджета – предвидените многобройни разходи за закупуване 

на ДМА в общ размер на 40000 лева са включени като продукционни, а те са структурни (в самия проект се описва в детайлни необходимостта 

именно от структурна подкрепа под формата най-вече на закупуване на техника за разработване на пространство, а в бюджета разходите за 

техниката противоречиво се вписват като продукционни без каквито и да било основания). Преместването им в правилната графа на бюджетната 

матрица променя радикално процентното съотношение между структурните и продукционните разходи и на практика прави проекта технически 

недопустим. В допълнение – предвидените хонорари изглеждат завишени предвид заложените неясни като характер дейности. 

Проектът не се одобрява за финансиране.
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ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-1509-2209-16485 Музика Авалон Мюзик  ЕООД
София Лайв Дигитален 

Концертен Клуб
183848 100 000,00

Създаване на София Лайв Дигитален Концертен Клуб – 

изцяло нова онлайн платформа с on demand концерти и 

стрийминг на живо. Платформата ще служи както за 

популяризиране и създаване на културни продукти с високо 

художествено съдържание с фокус към младите таланти, 

така и за изграждане на базова основа и развитие на ново 

поколение музикални преживявания и интеграция в 

метавселената с web3 и блокчейн децентрализирани 

технологии.

42,50 0,00

Организацията е с доказана активност и представлява един от най-значимите музикални клубове в страната – София Лайв Клуб. Кандидатът 

развива концертна и друга сценична дейност в собствено управлявано пространство. Притежава доказан опит с провеждане на концерти на живо и 

има зад гърба си редица български и чуждестранни изпълнители. Проектът изтъква като основна цел запазването на ценностната система на София 

Лайв Клуб чрез технологии и иновации. Обезпечаването на главната цел е чрез създаване на нова онлайн платформа за излъчване на съдържание 

на живо (стрийминг), както и възможността за гледане на концерти от тип VoD (Video On Demand – видео при поискване). Първоначалния план за 2023 г. 
включва набиране на над 50 концерта. Друга иновация за тригодишния период включва интеграция към мета вселената и концертна зала в web3 

пространството. Проектът предвижда авторските права да бъдат уреждани спрямо българското законодателство. Творческия потенциал на проекта 

остава в рамките на до момента съществуващия капацитет, но показва развиване на критическа мисъл чрез иновация и технологии. Артистичната 

програма включва широк набор от изпълнители, известни в страната и чужбина, като някои от тях вече са били част от програмата на клуба. 

Посредством дигиталната платформа проектът прогнозира развитие на нов по-широк достъп до изкуство и култура като приобщава и образователен 

модул. Образователният модул не внася достатъчно светлина дали ще е единствено част от дигиталната платформа като главна цел на проекта. 

Дигиталната платформа като главна цел на проекта не е достатъчно защитена от техническа, архитектурна и продукционна гледна точка, особено на 

база бюджет. Може да се разгледа от страна на произвеждане на съдържание и платформена реализация. Приложената оферта за разработка на 

софтуер включва изграждането на платформа (front-end и back-end), приложимата база данни и импортиране на съществуващи данни, без да има 

засегната видео част за енкодинг, стрийминг и статистика, които са главни части от подобен проект. Очаква се платформата да излъчва на живо 

(streaming), но се предполага, че изборът на допълнителните компоненти, като ABR/MBR, енкодинг и CDN (Content Delivery Network) все още не е 

започнал. Стрийминг (протоколи HLS/DASH) през CDN са еластично перо от създаването на такава платформа и не са бюджетно включени. Изборът на 

посочените компоненти може да завиши или понижи разходите до степен, която драстично влияе на качество и/или финанси. Избрания план за 

платформа за хостинг на видео включва 50 видео файла, което е недостатъчно за направената заявка за платформата. Организацията декларира, 

че не притежава камери и специализиран софтуер за създаване на платформата. Производствените разходи за съдържание обезпечават 5 PTZ 

камери, както и лиценз за VMIX. Софтуера (VMIX) изисква определена конфигурация компютър, но не е заложен в проекта. Цената може да варира в 

зависимост от предназначението и използваната GPU мощност. В бюджета няма заложени кабели (SDI, HDMI, Оптика), което предполага, че 

видеокамерите ще бъдат управлявани по NDI, но в бюджета няма заложен суич с необходимите параметри (1Gbps, PoE+ по възможност). Кабелна 

свързаност за многокамерно излъчване на живо са неотделна част за проект със заложената заявка за качество. Точка 7. Анализ на ресурсите в 

Приложение 2 не предоставя информация за липсващите хардуерни компоненти. В бюджетното предложение са налични необосновани и/или 

завишени разходи. Организацията поддържа пространство с комерсиална цел, което се управлява от години от управителя, който също е вписан, 

като управител и мениджър на проекта (т. 1.3. е необоснован разход). Служител по трудов договор – Осветител (т. 1.4.) съществува в бюджетното 

предложение с работна заплата, а същевременно т. 2.1.1. обосновава допълнителен продукционен разход за осветление. Остава впечатление, че 

няма реалистичност на посочените разходи, както и че кандидата не е технически подготвен за реализацията на платформа, като основна цел на 

проект за създаване, представяне, надграждане и разпространяване на културно съдържание.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1459-17013 Интердисциплинарен 
проект Еклектика Сдружение

Стратегия за развитие на 

творческия, административния 

и технически капацитет на 

сдружение "Еклектика"

103533,00 99 333,00

проектът е за развитие на административния, творческия и 

технически капацитет на организацията, чрез привличане ж 

екипа на нови мултифункционални личности и експерти.

42,00 0,00

Кандидатстващата организация има доказана активност в своята културна сфера и осъществява многообразни събития. Проектното предложение е 

съобразено с целите и фокуса на програмата, но не е убедително защитено и разкрива няколко сериозни недостатъка, които правят проекта 

недопустим за финансиране. Цялостната тригодишна стратегия за развитие не е убедителна и не е задоволително аргументирана. Включително не 

е ясно изведено по какъв точно начин и доколко предвидените дейности ще спомогнат за разгръщането на творческия и административния 

потенциал на екипа и как осъществяването на проекта ще гарантира устойчивото развитие на организацията. Предвидените артистични дейности не 

са обединени в обща концепция, поради което не звучат убедително като цялостна стратегия за дейността на организацията. По проблематично е че 

голяма част от тях са мащабни проекти за сценични произведения (балет, поп-опера, мюзикъл), звукозаписни албуми, филми, книга, концертни 

прояви, конкурс и фестивал, но няма посочени конкретни имена на творческите екипи, които ще бъдат отговорни за реализирането им. Също така не 

става ясно в каква степен реализирането има зависи от кандидатстващата организация или в каква от други организации, защото обявеният 

творчески екип на организацията е от четирима души, като повечето от тях са вписани и като административен екип, а за осъществяването на 

заявените мащабни многообразни дейности, изискващи творчески екипи от многобройни членове, не са посочени никакви конкретни имена, състави 

или партньори. В бюджета са заложени високи хонорари само за няколко творчески дейности, като не става ясно към кои точно прояви от заложената 

артистична програма се отнасят. В допълнение – в документа Обосновка на бюджета на практика няма нито един обоснован разход. Поради това не 

става ясно какво предполага сериозните суми, предвидени като административни разходи. Предвидена е и висока сума за закупуване на ДМА 

(студийна техника), чиято необходимост не просто не е обоснована, но и предвиждането на закупуването ѝ противоречи със заявения в проектната 

документация основен ресурс/актив на организацията – собствено звукозаписно студио с високи и многофункционални технологични възможности.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2009-1637-17284 Музика Контрапункти ООД 
ООД

От ФСБ Симфони до Юбилей 

50 години ФСБ
85378.00 54 178,00

Дейностите в рамките на проекта са насочени и към 

стратегия за тригодишното развитие на организацията. 

Цели: създаване на музикален филм ФСБ Симфони. 

Технологично осъвременяване на изразните средства. 

Постигане на високохудожествена стойност и значимост на 

продукцията. Образователна програма. Творческо 

стимулиране на млади автори и изпълнители. Юбилеен 

концерт 50 години ФСБ. Утвърждаване на българската 

музикална култура като европейска ценност, с нейната 

специфичност и национален дух.

41,50 0,00

Организацията е с доказана дългогодишна дейност и опит в звукозаписната, мениджърска, импресарска и издателска дейности. Ключовите дейности 

на проекта са насочен в посока разширяване на технологичните възможности, създаване на музикален филм и неговото разпространение, 

продължаване на сегашни дейности, като продуцентската и звукозаписна. Предоставените връзки доказват дейността на работата на кандидата. 

Артистичната програма включва нови дейности, като издаване на фентъзи роман и създаване на либрето и сценарий. Останалата част спада към 

основните за организация дейности: звукозапис, организиране и заснемане на концерт. Проектът няма ясно вписани подходи за развитие на 

изкуство и култура в периферни територии и/или малки населени места. Проектното предложение за 2023 г. в контекста на тригодишния план за 

развитие на организацията се формира около продължаване на стандартните за организацията дейности. Липсва детайлно разписване на 

специфични дейности и стратегии за задържане на персонал на постоянна заетост. Изредени са подточки без необходимата изчерпателност и план. 

Разходната структура по проекта описва технологичното обновяване (ДМА) от „решаващо значение“. Приложените разходи за закупуване на ДМА и 

наем на офис (предполага се студийна, а не административна като основни дейности) надхвърля 60% от исканата сума от НФК и е близо 40% от 

цялата сума. Остава впечатление, че приложеният бюджет таргетира в по-голяма степен развитие на материална база. Проектът не се одобрява 

за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-0239-17120 Танц Фест продакшън  
ЕООД

Проучване, разучаване и 

поставяне на нов авторски 

спектакъл - 

100000 100 000,00

Проучване, опазване и съхранение на българското народно 

творчество в 7 непознати етнически групи. Разучаване, 

представяне, видеозаснемане и монтаж на новите танци в 7 

видео урока и популяризирането им в дигитална среда.  На 

база проучването се поставя начало на изготвяне на 

сценарий и режисура на нов авторски спектакъл 

“НЕПОЗНАТИТЕ БЪЛГАРИ”, както и цялостно реализиране 

на представянето на 2 сцени от него, включващо 

хореография, музикално оформление, изготвяне на 

сценичен дизайн и костюми.

41,00 0,00

Организацията представлява – НФА „Българе“ и е специализирана в областта на народното творчество и поставянето на постановки на фолклорни 

ансамбли. Предоставените връзки към материали и канали не предлагат категорични доказателства за активност в културния живот през която и да 

било от 2020, 2021 и 2022 г. Декларира, че в рамките на 2020 г. няма осъществена дейност. Следователно – кандидатът не отговаря на основното 

условие за допустимост – активни оператори на събития и културно съдържание. Проектът не отговаря и съдържателно на условията, целите и 

фокуса на програмата, защото не предвижда целогодишна артистична дейности, обвързана с цялостната дейност и тригодишната стратегия за 

развитие на организацията, а е почти изцяло образователен и отчасти изследователски. Поради своята специфика проектното предложение не 

успява да отговори на редица критерии за оценка, обвързани с творческия потенциал на проекта. Проектното предложение се фокусира върху 

проучвателна дейност в седем етнографски групи и изработването на видео уроци за всяка етнографска област на база изследователската дейност, 

както и поставяне на нов спектакъл. Артистичната програма включва обучителен модул, който представлява сбор от седемте видео урока с 

продължителност от минимум 10 мин. Артистичната и образователна дейност се припокриват. Образователния модул включва обучението и 

обмяната на опит между хореографи и танцьори, която е стандартна за организацията. Липсва конкретика в предложеното поставяне на нов 

спектакъл, което не доказва творческия потенциал на проекта в този аспект. Проектът не предлага конкретна децентрализация на изкуство и 

култура. Предоставени са минимално количество партньорства в страната. Липсват партньорства в чужбина.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-0137-17382 Театър Театър Нокс Фондация
Театър Нокс - развиване на 

устойчива културна общност
99890 99 890,00

Проектът цели да развие условия за формирането на 

общност от млади професионални артисти, ангажирана 

младежка публика и устойчиви културни организации, която 

да продължи процеса по съхраняване на театралната 

традиция и да развива нови форми в контекста на 

съвременната културна индустрия.

41,00 0,00

Организацията работи в сферата на театралното изкуство от 2019 г. и не е представила подробна информация за досегашната си дейност, от която 

да се придобие представа за качеството ѝ. Настоящото проектно предложение планира създаване на два спектакъла – по Ибсен и Стриндберг; 
обучителни дейности; развитие на административния капацитет на организацията. Проектът си поставя амбициозна цел „да развие условия за 

формирането на общност от млади професионални артисти, ангажирана младежка публика и устойчиви културни организации, която да продължи 

процеса по съхраняване на театралната традиция и да развива нови форми в контекста на съвременната културна индустрия“. На фона на това 

описаните дейности са стандартни, не се характеризират с уникална концепция; кръгът от млади професионални артисти, които ще се включат в 

проекта, не е голям; не става ясно от описанието на проекта  как ще се развива младежката аудитория – комуникационният план не е убедително 

представен. В бюджета са заложени голям брой възнаграждения за административен екип, като голяма част от тях са значително завишени спрямо 

представените в проекта задачи. Разходите за постановъчни са нереалистично малки. Не са представени доказателства за голяма част от 

разходите. Проектът не е достатъчно убедителен.

Проектът не се одобрява за финансиране.  



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-0013-17373 Музика  "Опера за България" 
Сдружение Летни музикални празници 99993,00 99 993,00

Реализацията на предвидените дейности по проекта „Летни 

музикални празници“ ще допринесе за реализиране на 

стратегията на Сдружение „Опера за България“. 

Осъществяването на артистичната програма на „Летни 

музикални празници“- Видин - 2023 ще допринесе за 

увеличаване на достъпа до култура в периферните 

територии на България, а представянето им във виртуалното 

пространство ще осигури достъпност на всякакви публики 

без ограничения във време и пространство. 

40,00 0,00

Кандидатстващата организация има своето място в културния живот на град Видин. Проектното предложение е частично съобразено с целите, 

приоритетите и фокуса на програмата. Предложената аргументация е твърде обобщена (често липсва разясняваща конкретика), незадоволителна 

като обосновка и не успява експлицитно да обвърже идеята на проекта с условията и целите на програмата. Като артистични дейности за 2023 се 

предвиждат само три музикални прояви като за две от тях се изисква частично финансиране от НФК. От проектната документация не става ясно в 

какво точно ще се изразява заложеният образователен модул и по какъв начин е обвързан с осъществяването на проекта. Проектното предложение 

не отговаря на ключови критерии за оценка като: развитие на нови форми и идеи, свързани с културата и изкуството; повишаване на многообразието 

от предлагано творческо съдържание; целогодишен достъп до култура. От двете основни приложения на проектната документация не става ясно 

каква точно ще е функцията на изброените членове (8 на брой) от административния екип на 12-месечно възнаграждение предвид малкото на брой 

предвидени творчески прояви. По никакъв начин не е защитена заявената необходимост от дублиране на функциите на техническия секретар, на 

координатора по популяризирането и на координатора по работата с доброволци с по един сътрудник на 12-месечно възнаграждения за всяка 

длъжност. Предвид това административните разходи, заложени в бюджета, са напълно необосновани. Не е налична убедителна аргументация и за 

това по какъв начин осъществяването на проекта ще благоприятства за разгръщането на административния и творческия капацитет на 

организацията и как ще се гарантира нейната устойчивост. Предложена тригодишна стратегия е неубедителна.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-0852-17474 Театър ЗОНГ Сдружение Реален и дигитален Театър 
ЗОНГ 99990 99 990,00

Реален и дигитален Театър ЗОНГ е проект за устойчиво 

развитие на театъра през 2023, 2024 и 2025 години, който 

включва събития на живо и онлайн. Фокусът е върху 

хибридния жанр на дигиталния театър и провеждането на 

творчески работилници, както и подготовка за турне в 

страната през 2024г. Проектът включва и специален фокус 

върху завършващите абсолвенти в НАТФИЗ и първите им 

стъпки в професионалния театър.

40,00 0,00

Организацията развива дейност в сферата на театралното изкуство. Приложени са доказателствени материали за високи художествени постижения 

– номинации, награди, селекции за фестивали. Настоящото проектно предложение обаче не предлага сериозна концепция за развитие на 

организацията, а се базира на вече реализирани проекти – планира се дигитализиране на спектаклите (3 бр.), създаване на видео съдържание и 

адаптиране за пътуване на наличния репертоар. Предвижда се стартиране на работа по създаване на нов спектакъл, който ще се реализира след 

две години. Предвидените административни разходи за ръководител и координатор на проекта са изключително високи на фона на описаните 

дейности. Има разминаване на стойностите от офертата за ДМА и заложения бюджет; липсват оферти за няколко разхода. Проектът не е 

убедителен и конкурентноспособен спрямо заложените в програмата цели и приоритети.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2109-1101-17286 Игрално кино "Скрийн Бокс"  ЕООД КИНО НА СЕЛО 105632.00 99 992,00

Проектът КИНО НА СЕЛО предвижда създаване на 

социално документалната поредица с работно заглавие 

Толкова далеч, която чрез няколко документални филма, ще 

разказва историите на момичета от различни етноси 

живеещи в България, които имат различни мечти. Чрез 

похватите на документалния и игралния разказ проектът 

цели да съчетае изследването на героите с контекста на 

социалната им среда. Поредицата ще се разпространява в 

малките общини и малки населени места.

39,50 0,00

В проекта липсва фокус. Авторите му описват дейности, които веднъж се наричат филм, друг път поредица. Описват се дейности на фирмата, които 

нямат общо с основния акцент производството на филм/и. Залага се на разпространение, което е маркирано и като образователна програма. 

Очакват се приходи, но твърде неясно. Не се разбира колко филма и с каква продължителност ще се направят, което води до неяснота на 

предложения бюджет.

Проектът не се одобрява за финансиране.
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ORG2022-2109-1143-17287 Игрално кино Дема филм ЕООД 
ЕООД На кино с дух и традиции 96800 96 800,00

Нашата мисия е по съвременен и иновативен начин, чрез 

филмите си, да покажем най-важните и знакови личности от 

българската история. 39,00 0,00

Проектното предложение не е съобразено с фокуса, целите и приоритетите на програмата. С него не се предлага стратегия за цялостна годишна 

дейност на организацията, а реализиране на конкретен, в по-голямата си част филмопроизводствен и дистрибуционен проект. Поради това 

проектното предложение не може да отговори на значителна част от критериите за оценка и на практика е съдържателно недопустим с оглед на 

условията на програмата. В проекта се наблюдава разминаване в плановете да се създаде филмово съдържание и разпространението му в 

последствие. Образователният модул е общо описан – без методика и без яснота.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1241-17404 Театър
 Сдружение 

"АРТИСТИЧЕН ГЛАС"  
Сдружение

ПОГЛЕД ОТГОРЕ 100000 100 000,00

Организацията цели изграждане на стратегия за  развитие и 

повишаване на организационния капацитет, чрез 

разработване на печеливша бизнес и маркетингов план за 

следващите три години. Това включва нови хора в 

административният и творчески екип, както и 

разработването на висококачествени културни продукти с 

нова визия и иновативното им представяне пред публика.

Театралният спектакъл Поглед отгоре ще бъде поднесен на 

публиката по нов интерактивен начин и ще потърси нейното 

активно участие.  

39,00 0,00

Организацията развива дейност в сферата на музикалното и театралното изкуство. Настоящото проектно предложение в същността си има за цел 

реализиране на едно ново премиерно представление. Имайки предвид това, бюджетът е изключително завишен, особено предвид това, че 

материалната част е с изключително ниска стойност. По-голямата част от бюджета е за хонорари. В описателната си част проектът не оставя 

впечатление да работи в посока нови форми и идеи, свързани с изкуство и култура, а по-скоро се предвижда създаване на комерсиално заглавие. 

Проектът предвижда дейности до реализиране на премиерата на представлението. Няма ясен план за разпространение и популяризиране. Няма 

предвидени образователни дейности. Не са предложени концепции в посока децентрализация. Не се разписват ясно инициативи, изграждащи среда 

за кариерно развитие на професионалисти. Проектът не отговаря достатъчно на целите и приоритетите на програмата.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1456-17486 Музика Блу Хилс ЕООД SPIKE Bulgarian Music Showcase 
2023

98137 94 737,00

Проектът цели запазване и развитие на Блу Хилс ЕООД, 

чрез укрепване на капацитет и изготвяне на стратегия за 

развитие, както и надграждане на първата и единствена 

българска шоукейс конференция Spike Bulgarian Music 

Showcase. Осъществяването на тези цели ще помогне да се 

изградят и предоставят нови възможности за развитието на 

българската музикална индустрия, а българските музиканти 

ще могат да представят творчеството си на Европейските и 

световни културни институции.

39,00 0,00

Организацията декларира фокус на развитие върху музикалната сцена в България чрез създаване на партньорства, формиране на капацитет на 

заинтересованите страни и представяне на качествено съдържание, организация на музикални и образователни събития в Пловдив. 

Предоставените материали доказват провеждането на културни инициативи през периода 2020 – 2022 г. Образователната програма е съсредоточена 

върху второто издание на Spike Bulgarian Music Showcase. Артистичната програма не предоставя конкретика и се фокусира върху един музикален 

форум, което е в разрез с едно от основните изисквания за допустимост – проекти целящи единствено дейности, свързани с организиране, 

реализация и разпространение на индивидуален творчески проект. В допълнение, артистичната програма не внася яснота и конкретика по 

предложените събития и инициативи, което прави невъзможно оценяването по ключови критерии от програмата. Проектното предложение не успява 

убедително да защити съобразността на проекта с целите и фокуса на програмата. Бюджетните разходи са съобразени предимно с екипна 

компенсация и не обосновават целите на програмата за целогодишно развитие. Налични са завишени разходи: т. 1.1.; 1.3. Разход по т. 1.5. не са 

структурни и биха нарушили процентното съотношение в структурни и продукционни разходи.

Проектът не се одобрява за финансиране.
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ORG2022-2109-1841-17350 Литература
Съюз на българските 

илюстратори 
Сдружение

Издателска дейност 2023 100000.00 100 000,00

Едното основно направление в развитието на „Съюз на 

българските илюстратори“ е издателската дейност. 

Планираме издателството да заеме достойно място на 

пазара на българската детска - и не само - литература и в 

рамките на тригодишния период да разшири дейността си до 

издаване на между 8 и 10 книги годишно, като постепенно 

започне работа с повече български автори и илюстратори и 

евентуално чужди такива.

38,50 0,00

Основната дейност на кандидатстващата организация е насочена към представянето и популяризирането на съвременната българска илюстрация. 

В настоящото проектното предложение за 2023 г. са заложени активности, които са насочени към издателска дейност: издаване на поредици с детска 

литература с акцент научни издания, посветени на българската художествена илюстрация, отпечатване на календари, в допълнение организиране 

на две изложби и майсторски класове по рисуване. Проектът заявява редица дейности, които изискват сериозен екип, а в него за включени само 

трима участници. Проектът не предлага ясно изведена организационна стратегия. В този смисъл той не отговаря и на основните цели на програмата 

– повишаване и задържане на административен капацитет чрез продължителна заетост на екип на организацията или привличане на външни 

членове към основния творчески екип, които да допринесат за разгръщане на творческия потенциал. Дава се заявка за научни издания без да 

пояснява какви ще бъдат те. Няма потвърдителни писма от БАН за сътрудничество. Има пропуски в бюджета по т. 1.5., т. 2.2.1.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-0028-17466 Документално кино Филм стрийт ЕООД 
ЕООД

Устойчиво оптимизиране на 

дейността на ФИЛМ СТРИЙТ 
ЕООД

99767,00 98 022,00

Устойчиво опимизиране на дейността на Филм Стрийт ЕООД 

е прокет за повишаване на административния и творчески 

потенциал на организацията и повишаване на нейната 

конкуретоспособност. Създаване на 3 документални филми - 

1 пълнометражен и 2 късометражни до 30 минути.

38,50 0,00

Кандидатстващата организация не отговаря в пълна степен на условията на програмата и проектното предложение, макар и в голяма степен 

съобразено с целите, приоритетите и фокуса на гранта. Основен проблем в проектната документация е липсата на стратегия доколко реализирания 

творчески проект ще повлияе на културния живот в страната и достигне до по-голяма част от аудиторията. Художественият потенциал на проекта не 

е убедително защитен. Не става съвсем ясно доколко предвидените творчески дейности ще спомогнат за развитието на българската култура и 

изкуство и по какъв начин ще ги впишат в общия контекст на европейското културно съдържание. Важен акцент в проекта е предлагането на достъп 

до култура в малки и отдалечени населени места, а респективно и стремежът за децентрализация на културния живот, но тези параметри не са 

засегнати в проектната документация. Стратегията за разширяване и задържане на аудитория не е убедително изведена и защитена. Не са 

представени доказателства за разходите по: т .1.5. – 6120 лв.; т. 1.6 – 1260 лв.; т. 2.1.9. – 1500 лв. и т. 2.1.1.2. – 6000 лв.

Проектът не се одобрява за финансиране. 
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ORG2022-2009-1941-16972 Приложни изкуства "ТОНЕДИКО" ЕООД DigComp A.A.2023-ТОНЕДИКО 99696.00 99 696,00

Целите са разширяване на дигиталната трансформация и 

стабилизиране на административния капацитет на 

„ТОНЕДИКО“ ЕООД; възобновяване на онлайн конкурс 

„Математика и изкуство“, който има роля и на маркетингова 

стратегия; осигуряване на условия за създаване и за 

представяне на художествени произведения чрез 

разработване на виртуална галерия „ТОНЕДИКО“, 

разширяване на образователната програма при синергия на 

изкуство, наука и образование и подпомагаща 

едновременното развитие на три компетентности.

38,00 0,00

Информацията за кандидата е разписана много общо. Кандидатът работи в сферата на културата и образованието и не разполага със собствено 

пространство. Представените за успешно реализирани проекти всъщност представляват участие в изложбени зони със свободен достъп с 

организатор British Council през 2018 и 2019 г. Не е представен собствен опит в изпълнението и реализирането на конкретни проекти. Програмата е 

насочена към частни културни организации, активни оператори на събития и културно съдържание през периода най-малко 2020 – 2022 г. 
Организацията разполага с добър капацитет на екипа за изпълнение на дейностите. Проектът цели разширяване на дигиталната трансформация и 

стабилизиране на административния капацитет на кандидата, както и възобновяване на онлайн конкурс „Математика и изкуство“, който има роля и 

на маркетингова стратегия; осигуряване на условия за създаване и за представяне на художествени произведения чрез разработване на виртуална 

галерия и разширяване на образователната програма. В тази връзка недостатъчно ясна и добре разписана е информацията в проекта по отношение 

на разширяване на административния капацитет и инициативите за кариерно развитие. Артистичната програма е многокомпонентна, включваща 

организиране на изложби и подкрепа за създаване на художествени произведения от млади творци. Има добре представена образователна 

програма. Целевите групи са дефинирани общо и не са количествено определени, но е видна ролята им в проекта. Има потенциал за развиване на 

критическа мисъл. Кандидатът само е посочил, че онлайн конкурсът дава възможност за представяне на автори от малки населени места и 

труднодостъпни райони, както и за идентифициране на таланти. Има задоволителна обоснованост при избора на аудитория. Партньорствата са 

ограничени. Има представен договор за партньорство с едно българско училище, но кандидатът е описал, че е в процес на договореност и с други 

организации и институции. Не се предвижда участие на международен партньор. Анализът на наличните ресурси, с които разполага кандидатът, е 

задоволителен. Не е представена информация за необходимостта от придобиването на новите ресурси по проекта. По отношение на ролята на 

партньорите за разпространение кандидатът е посочил, че са водени предварителни разговори с две галерии и читалище, в чиито канали за 

разпространение ще се представя информация, но няма приложени подкрепителни писма, доказващи това. Техническият капацитет на 

материалната база е обезпечен със закупуването техника и съоръжения. Сравнително добре е аргументирана устойчивостта на проекта.  

Кандидатът е посочил очакваните резултати и ефектът върху сектора по години. Планът за разпространение в проекта е разписан добре. В проекта 

са заложени разходи за маркетинг и реклама. Добре аргументирано е последващото разпространение. По отношение на бюджета, бюджетната 

матрица не е попълнена коректно. Линкът по б.р. 2.10. е на стойност 949 лв., но в бюджета е заложена стойност 3289 лв. (разлика от 2340 лв.) 

Бюджетната обосновка е с необходимото качество. Разходите са обосновани общо по раздели, а не по отделни бюджетни редове. Разходите за 

хонорари са недостатъчно добре обосновани, тъй като не са посочени достоверни източници, на които кандидатът се е позовал при формирането 

им. Разходите за рекламни материали не са обосновани добре, тъй като кандидатът е реферирал към официалната страница на доставчика, но не и 

към конкретни ценови предложения.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1349-17477 Музика СКО - МИЛЧО ЛЕВИЕВ 
Сдружение

МАЙСТОРИ СЛЕД 
МАЙСТОРИТЕ

99646 99 646,00

 Проектът цели да развие и надгради капацитета и дейността 

на Сдружение за култура и образование Милчо Левиев чрез 

въвеждане на стратегия за развитие на организацията и 

публиките, създаване на Бранд бук и изграждане на 

мотивиран екип. Ще стартира  платформата Майстори след 

майсторите, включваща конкурс за млади пианисти,  

майсторски класове, както и съвместни концертни изяви с 

участието на утвърдени световни музиканти.

37,50 0,00

Проектната документация не успява да защити съдържателната допустимост на проекта предвид условията, целите и фокуса на програмата. 

Проектното предложение не предвижда цялостна едногодишна творческа програма, съобразена с принципната дейност на организацията и в 

контекста на представения тригодишен план за развитие и устойчивост на организацията. Вместо това се предлага изграждане на интернет 

платформа с неясна цел, съдържание и предназначеност (съвсем бегло е щрихирана идеята на платформата, без убедителна аргументация за 

нейната необходимост). В допълнение се предвижда провеждането на музикален конкурс и съпътстваща програма от майсторски класове, като все 

още няма изяснен регламент и условия за участие в конкурса (създаването на такива е предвидено да се осъществява едва с реализирането на 

проекта). Освен това не става ясно по какъв начин се обвързват и допълват платформата и конкурсът. Като резултат от конкурса се предвиждат и 

два концерта на участниците в него, тоест фокусът на проекта е поставен върху конкурсно-образователния модул на проекта и неясната като 

формат платформа, а не върху целогодишна програма от творческите дейности. Това прави проектното предложение неадекватно спрямо редица 

критерии за оценка, обвързани с художествения потенциал на проекта. Особено озадачаващ е фактът, че в предвиденото жури на конкурса е 

включен член без музикално образование и музикална практика.

В допълнение – не става ясно по какъв начин осъществяването на проекта ще разшири творческия и административния потенциал на екипа.

Цялостната стратегия за устойчивост и развитие на организацията е неубедителна и с оскъдна аргументация.

Основен проблем във формирането на бюджета е залагането на бюджетни пера за голям административен екип с неизяснени функции и роля в 

осъществяването на проекта. Не е представено диференциране на ролите на екипа – например какво обуславя необходимостта и от технически 

директор, и от технически секретар или на PR, и на експерт (без да е посочено по какво), и на външни услуги за изработване на стратегия за 

привличане на публики. Не е налична обосновка на въпросните административни разходи.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1359-17368 Културно 
предприемачество

ФОНДАЦИЯ 

"ОРЛИЦА" Фондация

САЙТ СПЕСИФИК АРТ 

ХУДОЖНИКЪТ В ДИАЛОГ С 
ПРИРОДАТА

99962,20 99 962,20

Със този сайт спесифик проект създаваме арт пространство, 

което взаимодейства с природата, въздейства на зрителите 

и дава възможност за директен контакт с изкуството. 

Обособяваме мястото като основополагащ генератор на  

творческия процес. Посетителите са поставени 

едновременно в природна и културна среда, доставяща 

комплексна естетическа наслада. 

37,50 0,00

Организацията е сравнително нова и действа като посредник чрез изграждането на широка мрежа от вътрешни и международни партньорства в 

сферата на изкуствата и художествените занаяти. Фондацията не разполага със собствено пространство, но има добър екип. Проектната идея 

представлява създаване на арт пространство, което взаимодейства с природата, въздейства на зрителите и дава възможност за директен контакт с 

изкуството. Посетителите са поставени едновременно в природна и културна среда. Има много добра обоснованост на образователната програма 

под формата на арт-пленери за деца с педагог, арт-работилници за приложни изкуства, обучения и др. По проекта няма привлечени международни 

партньори. Кандидатът е посочил, че има привлечена национална медия за партньор, но е представена оферта без преференциални условия и 

друга частна организация, която ще даде свое пространство под наем чрез договор за наем, отново без преференциална цена. Това навежда на 

мисълта, че всъщност това са изпълнители на услуги срещу заплащане, а не стратегически партньори. Целевите групи са разписани много общо. 

Анализът на наличните ресурсите е недостатъчно обоснован, но много добре е обоснована необходимостта от придобиването на новите ресурси по 

проекта. Кандидатът е посочил, че разчита финансово много на донорски програми, а това е много несигурно. Кандидатът не е попълнил т. 8.1. от 

Приложение 1 за най-важните разходи по проекта. Кандидатът е посочил очакваните резултати, които са разписани по години. Предложеният план е 

реалистичен и отговаря на заложените цели на предложението. Кандидатът не е обосновал  развитието на административния капацитет на 

организацията, а само е маркирал в проекта при изведените резултати, че очаква задържане на административния капацитет чрез продължителна 

заетост на административен екип на организацията. Техническото обезпечаване на материалната база под наем е под формата на лек текущ 

ремонт. Медийното отразяване по проекта е чрез медийна реклама и през социалните мрежи, което е подкрепено с бюджет. Има отделен сериозен 

ресурс по т. 1.5. Маркетинг и реклама на организацията (услуги и консултации за брандинг, проучване на пазара, стратегическо позициониране, др.) 

По отношение на бюджета не са спазени всички изисквания в бюджетната матрица. Кандидатът не е отбелязал дата на създаване на организацията 

в Приложение 1. Разходът по т. 1.5. от 4000 лв. за реклама в Дарик Радио не е структурен разход.  Бюджетната обосновка не е с необходимото 

качество. Не е представена оферта и за разхода по т. 2.1.4. от 2490 лв. Видно от разписаното в офертата за консултантски услуги в размер на 4900 лв. 

за подготовка и управление на проектно предложение дублира функциите на екипа по проекта, който е доста широкообхватен и за който е отделен 

сериозен ресурс за хонорари в бюджета.

Проектът не се одобрява за финансиране.  

ORG2022-2309-1312-17501
Културно 

предприемачество
"ЮПИ БГ" ЕООД 

ЕООД

Утвърждаване на Парк театър 

Борисова градина като открито 

лятно пространство за култура
845283 92 533,00

През 2021 и 2022 години в Парк театър Борисова градина се 

осъществиха над 340 театрални драматични и куклени 

спектакли, образователни музикални представления, арт 

работилници за най малките, кино вечери, концерти, 

информационни и екологични инициативи, като приобщи 

нови публики

36,50 0,00

Кандидатстващата организация е с доказана активност в менажирането на събития. Проектът е частично съобразен с целите, приоритетите и 

фокуса на програмата.  Основен проблем на проектното предложение е липсата на заложена конкретна артистична програма, което прави проекта 

неоценим по редица ключови критерии, засягащи художествения потенциал на проекта. В заявената образователна програма също липсва 

конкретика. Друг сериозен недостатък е незащитената и неубедителна тригодишна стратегия за развитие и незадоволителната аргументация по 

редица точки, които се предполага, че трябва да защитят устойчивостта на проекта. Не става ясно и по какъв начин осъществяването на проекта ще 

гарантира разгръщането на административния и творческия капацитет на организацията. На практика не е предоставена обосновка на бюджета 

(таблицата е непълна и почти не е попълнена информация в нея). Самият бюджет на свой ред е озадачаващ като размер на заложените бюджетни 

пера както за структурни, така и за продукционни разходи, особено предвид липсата на конкретно разписани творчески дейности.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1502-17516 Културно 
предприемачество Капана Фест ЕООД

Капана Фест 2023 - 2025 / 

инкубатор за независмо 

българско изкуство
229360 98 600,00

С този проект нашата организация цели да продължи своето 

развитие в нова устойчива форма за насърчаване на 

независимото българско изкуство в национален мащаб. 

Нашата визия е да превърнем Капана Фест от единично 

артистично събитие в културен инкубатор със активна 

дейност в разкриването на творческите среди у нас; от 

провеждан веднъж годишно фестивал с богата творческа 

програма, към целогодишно развитие на многопрофилна 

културна дейност.

36,50 0,00

Организацията има доказан опит в културния живот на местно ниво с голяма популярност както за посетители от цялата страна, така и за 

чуждестранни посетители. Кандидатът разполага с необходимия организационен капацитет, който да гарантира успешното изпълнение на проекта – 

екип и активи. Не разполага със собствено пространство. Основно дейността на организацията е концентрирана на територията на Пловдив, но има 

и инициативи в други градове. Кандидатът има разнородни партньорства, вкл. и международни контакти. Кандидатът има опит в организиране на 

културни събития, но няма информация за доказан опит в управлението на проекти, финансирани от български и международни донорски 

организации. Има ниска степен на иновативност на предложеното проектно предложение, тъй като основните заложени дейности са традиционно 

присъщи за организацията. Артистичната програма на проектното предложение има амбицията да превърне Капана Фест от единично артистично 

събитие в културен инкубатор със активна дейност в разкриването на творческите среди в България. Проблематична обаче е липсата на конкретно 

разписана програма – просто е заявено, че ще има такива. Няма посочени събития, нито имена на участници. Въпреки това в бюджета са заложени 

сериозни суми по продукционни пера, без да е ясно до какъв конкретен творчески резултат ще доведат. Поради тези пропуски няма как да стане ясен 

творческият потенциал на проекта, с който са обвързани редица критерии за оценка.

Има представени подкрепителни писма от разнообразни по вид партньори. Няма привлечен международен партньор. Целевите групи и аудиторията  

са само базово изведени. Кандидатът е посочил наличните ресурси и много добре е обоснована необходимостта от придобиването на новите 

ресурси по проекта. Кандидатът е посочил очакваните резултати, които не са разписани по години. Има добър потенциал за устойчивост. Проектът 

не разписва инициативи, изграждащи среда за кариерно развитие на професионалисти в сферата на изкуствата. Проектното предложение има ниска 

степен на децентрализация, тъй като ще се изпълнява само на територията на Пловдив, следователно има ниска степен на нов достъп до изкуство и 

култура в периферни територии и/или малки населени места. Медийното отразяване по проекта е много общо разписано, но подкрепено с дейности 

и бюджет. Административния капацитет ще се разшири чрез привличане на маркетингови експерти и изграждане на цялостна маркетингова 

стратегия за работа. В Приложение 1 по т. 1.8 липсва датата на основаване  на организацията.

Бюджетната обосновка не е форматирана добре и има нечетливи текстове при обосновката на разходите. Кандидатът не е представил декларация 

за съфинансиране, а по проекта е предвиден собствен принос в размер на 121760 лв. Има представен договор за кредит за 50000 лв. Трябва да се 

дофинансират 70760 лв., за които кандидатът не е представил декларация за обезпечаването им, което подставя в риск осигуряването на собствения 

принос. Съгласно условията на Програмата, кандидатът следва да представи документи за съфинансиране, уточняващи собствено финансиране 

или от други източници. Проектното предложение не се предлага за финансиране, тъй като не предлага развитие на нови форми и идеи, свързани с 

културата и изкуството. Бюджетната обосновка не е разписана с необходимото качество. Не представена декларация, доказваща собственото 

финансово участие на кандидата в проекта.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1236-17443 Интердисциплинарен 
проект

Съвременно изкуство 

и култура ЕООД ЕООД
Wide Art 2 46965 46 965,00

Wide Art 2 е второто издание на изцяло нов за страната ни 

мултидисциплинарен форум с международно измерение, в 

който изявени специалисти от различни области на 

изкуството, хуманитаристиката, науката, както и публични 

личности с отношение към изкуството, представят най-

актуални, ярки и изключителни в естеството си феномени, 

открития, проблеми, тенденции или парадокси, свързани с 

тяхната сфера на експертиза и личен опит.

36,00 0,00

Проектът предвижда осъществяване само на едно събитие с презентационно-образователен характер, а не целогодишна артистична програма. 

Поради това проектът е съдържателно недопустим с оглед на условията на програмата. Респективно – липсата на заложена артистична програма 

прави проектното предложение неоценимо по многобройни критерии за оценка, включително основната група критерии, обвързани с художествения 

потенциал на проекта.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 
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ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2109-2043-17375 Интердисциплинарен 
проект

"Гражданска 

инициатива за 

българската култура 
Сдружение

Творчески арт пътеки 99041 99 041,00

Творчески арт пътеки  съчетава възможност за придобиване 

на специфични знания и умения на млади хора, за писане на 

критични текстове  с културна насоченост и достигането до 

аудиторията по новите комуникационни канали и форми на 

общуване предпочитани от младежката аудитория. 

Изследване на теоретични и практически модели за 

формиране на нова и млада публика по отношение на 

нейния досег до различните изкуства, както и методи и 

механизми за формиране на нагласи за потребление на 

културни продукти.

35,50 0,00

От представената проектна документация не става ясно дали и доколко кандидатстващата организация отговаря на основното условие на 

програмата за допустимост – изискването за културни организации, активни оператори на събития и културно съдържание през периода най-малко 

2020 – 2022 г. На свой ред проектното предложение не е съобразено с приоритетите, целите и фокуса на програмата. Проектът не е творчески (няма 

предвидена артистична програма), а е само образователен и изследователски, което прави проектното предложение неприложимо към голяма част 

от критериите за оценка. В предложената информация често липсва конкретика и не дава задоволителен аргументиран отговор поставените 

условия и въпроси в отделните рубрики на основните две приложения от проектната документация. За много от заложените в бюджетната матрица 

разходи не става ясно по какъв точно начин са обвързани с предвидените дейности по проекта. Предвид спецификата на проектното предложение 

се препоръчва насочване към програма „Критика“ на НФК или към финансиращи програми към Фонд „Научни изследвания“.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2109-1550-17326 Аудиовизуални 
изкуства

БАД ГАЙС ФИЛМС 
ООД

РАЗГРЪЩАНЕ НА 

ТВОРЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ 

НА БАД ГАЙС ФИЛМС
100000.00 100 000,00

Проектът цели:

1.Разширяване на аудиторията. 

Създаване на образователна програма, състояща се от две 

работилници в НМУ и четири образователни сесии, 

артистична програма -  документален филм за домашното 

насилие над жени. 

2. Подобряване на акустичната характеристика на студиото.

3. Придобиване на оборудване за звукозапис на терен.

4.Придобиване на оборудване за смесване на звука.

34,50 0,00

Кандидатът демонстрира професионализъм в своята дейност, която обаче е техническа, а не авторска/продуцентска в посока създаването на 

културно съдържание. Проектът, основните разходи по който са за закупуването на ДМА и надграждане на техническата база на студиото на 

кандидата, включва заснемането на документален филм за насилието над жени, което е много добро намерение, но не е защитено с конкретика. В 

плана на дейностите за изработката на такъв филм са заложени само 4 месеца, няма доказателства за чисто художествените му качества 

(кандидатът представя портфолио в областта на аудиопродукцията, не в документалното кино), което буди съмнения, че подобна дейност е 

включена, само за да се изпълнят критериите за допустимост на проекта. Бюджетът не е достатъчно подробен и убедителен, като различните ДМА 

разходи са нелогично разпределени между структурните и продукционните (продукционни в смисъла, по който ги разбираме, напълно отсъстват).

Проектът не се одобрява за финансиране.   

ORG2022-1609-1845-16939 Музика Сдружение Арт Войс 

Център Сдружение
Музикалните таланти на 

Пловдив
41594.20 41 594,20

В рамките на проектното предложение ще бъдат проведени 

образователни дейности по пеене, свирене и хореография 

на млади таланти в град Пловдив. Ще бъде създадено ново 

музикално представяне на песни и произведения, които ще 

бъдат представени пред широка аудитория в 3 концерта в 3 

градски района, с което ще се затвърдят процесите по 

децентрализация на разпространението на музикален 

културен продукт.

34,00 0,00

Организацията е музикална школа с основна цел обучение на деца и младежи в рок, поп и джаз пеене. Притежава дългогодишен опит в сферата с 

множество изяви пред публика през годините. Проектът предвижда обучението на над 100 деца и младежи, създаване на 10 нови песни и предвижда 

провеждането на 3 концерта в различни района на град Пловдив. Декларира се разширяването на обхвата на организацията чрез включване на 

етнически и малцинствени групи, както и хора в неравностойно положение. Музикалните събития и нов албум са традиционни и не развиват 

творческия потенциал на проекта, както и не повишават многообразието и предлагането на качествено творческо съдържание. Предлаганата 

децентрализация включва 3 концерта в различни райони без да са посочени. Липсва конкретика в излагане на стратегия за по-широк/нов достъп до 

изкуство и култура в периферни територии. Тригодишният план за развитие на организацията, включва надграждане на споменатите дейности. 

Образователната програма се свежда до главната дейност на организацията. Организацията декларира културна дейност през изминалите години, 

награди, участия в музикални събития, конкурси и фестивали. Дейността е съсредоточена в периода 2015 – 2019 г., с минимална част в периода 2020 – 

2021 г. и с недоказуема активност през 2022 г. Голяма част от връзките подадени в допълнителни материали и информация за успешни 

дейности/реализирани проекти не съществуват, „счупени“ са или са от по-ранен период от изисквания в условията за допустимост. Бюджетната 

матрица включва разход за продукционни разходи (костюми, декор, аксесоари, наем на техника) без да има приложена оферта.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2109-2028-16457 Културен мениджмънт
Интегрирани Изкуства 

ЕООД ЕООД

INTEGRATED ARTISTS - КРЪГ ЗА 

СПОДЕЛЕНИ ИДЕИ, 

ИЗКУСТВО, ОБУЧЕНИЕ, 
РАЗВИТИЕ

70154 70 154,00

Проектът на галерия Integrated Artists надгражда своите 

дейности в три посоки:

- Галерията като пространство и платформа за млади автори 

и професионални артисти във физическа и виртуална среда 

чрез организиране на самостоятелни и колективни изложби
- Обживяване на мрежи за споделено знание с творци чрез 

организиране на обучения
- Стратегии за устойчиво развитие пред 

предизвикателствата на новото време и реалности, които 

включват споделяне на опит и умения в областта на 

дигиталния арт мениджмънт.

34,00 0,00

Настоящото проектно предложение отговаря на изискванията на програмата дотолкова, доколкото да се обезпечи финансовата стабилност на 

организацията (поддържане на административен екип и пространството на галерията, ремонтни дейности, консумативи, реклама и др.). В 

артистичната програма са заложени регулярните дейности на галерията, без да се подпомага частично или цялостно създаването на художествени 

продукти, както и не се подпомагат финансово селектираните от кандидатстващата организация артисти заложени в изложбения ѝ план. Селекцията 

на избраните автори не е ясно аргументирана около проблем, тенденция или тема. Само е споменато, че всяко събитие от програмата има конкретна 

тема за изследване, свързана с материала на работа и начина му на използване от артиста. Това само по себе си не е концепция или ясна 

аргументация. Предложената образователна програма е обстойно разписана, като се акцентира върху арт мениджмънта, но става ясно дали са 

привлечени специалисти в областта на  мениджмънта и маркетинга, което поставя под въпрос от кой ще бъдат водени обученията.

Основен проблем в бюджета е включването на структурни разходи в графите за продукционни, което нарушава допустимия процентен баланс при 

формирането на бюджета.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-1500-17438 Дигитални изкуства

Студентско общество 

за компютърно 

изкуство /СОКИ/ 
Сдружение

Развитие на "Център за 

развитие на компютърни 

технологии и изкуства"

100000,00 100 000,00

Центърът за развитие на компютърни технологии и изкуства 

на СОКИ цели популяризиране на младежки проекти в 

областта на компютърните изкуства.В рамките на 2023 е 

предвидено подпомагане разработката на 7 проекта в 

областта на компютърните изкуства, създаване на онлайн 

платформата за проекти, автори и събития в областта на 

компютърните изкуства и организиране на изложба със 

създадените с помощта на Центъра проекти.

34,00 0,00

Сдружението СОКИ е с дългогодишна история с доказана активност през годините. Макар и малък екипът (двама), има богат опит с реализирането 

на проекти в области като съвременни медии, уеб дизайн и дигитални изкуства. Поддържа информационна онлайн платформа, където се срещат 

утвърдени специалисти, ученици, студенти и любители. Широко са застъпени образователни модули, презентации в сферата на кариерното 

развитие и финансиране. Целите са творческо и хармонично развитие на младежите и дейностите се водят на широк фронт – изложби, уеббинари, 

видеа и т.н. Предлагат се проекти с акцент на компютърната грамотност и синтеза „наука – образование“. Ползвател на информацията е главно 

младежката публика. Екипът има богат опит в реализирането на медийни кампании с водещи културни институции у нас и в чужбина. От 2019 г. се 

провежда международен фестивал за компютърни изкуства. Бъдещите плановете на екипа засягат следните параметри в развитието на 

сдружението: устойчивост, разработване на утвърдени практики, заетост и кариерно израстване на членовете на СОКИ.  Ще се работи за 

разширяване на междусекторните дейности в области като науката, обучението и спорта. Не на последно място – да привлече нови кадри, директно 

заети с реализацията на проектите. Цели се увеличаване на капацитета. Проектът е релевантен на изискванията и приоритети на гранта, но се 

наблюдава известна идейна еднотипност и липса на оригиналност.  Художественият потенциал на проекта не е убедително защитен. Не става 

съвсем ясно доколко предвидените творчески дейности ще спомогнат за развитието на българската култура и изкуство и по какъв начин ще ги 

впишат в общия контекст на европейското културно съдържание. Инициативите са коментирани с твърде общи формулировки. Бюджетните разчети 

и мотивации са описани в прекалено сбит вид. Не е приложен годишен финансов баланс за 2021 г. По т. 1.2. се отчита завишено месечно заплащане 

за счетоводни услуги.

Проектът не се одобрява за финансиране. 



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1454-17527 Музика РОБЕРТА КЛАСИК 
ЕООД

Роберта представя... 

едногодишен план за 

музикално-продуцентска 

дейност 

142704 99 804,00

Проектът представя едногодишен план за развитие на 

музикално-продуцентската дейност на Роберта класик 

ЕООД, включваща създаване на нова музикална продукция – 

авторски албумна Роберта, и образователна програма и 

издаването на 4 пилотни сингъла млади изпълнители, 4 

тематични концерта с младите изпълнители и 4 концерта 

промоции с новата продукция на компанията.

32,50 0,00

Кандидатстващата организация развива своята дейност с фокус върху продуциране, разработване на артистични програми, работа с млади артисти. 

Предложените връзки към материали и канали не успяват категорично да докажат, че организацията отговаря на основното условие на програмата 

за допустими кандидати – културни организации, които са активни оператори на събития и културно съдържание през периода най-малко 2020 – 2022. 

Артистичната програма е общо описана, не внася яснота и конкретика по предложените събития и инициативи, което прави невъзможно 

оценяването по ключови критерии от програмата. Разходите в бюджетната матрица са до голяма степен съобразени с целите на проекта, но са 

налични необосновани, завишени и/или недоказани структурни и продукционни разходи. Пример: т. 2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.2. са структурни и биха нарушили 

процентното съотношение в структурни и продукционни разходи; т. 1.1. и 1.3. се дублират, за т. 2.1.3. и 1.3. няма избран кандидат на длъжност, което 

нарушава изискването в Приложение 1 т 2.1. Състав и роли и 2.2. Биографии на екипа за попълване на данни на всички участници в екипа, за които 

има заплащане в рамките на проекта.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1455-17520 Фотография Фото Медия   ЕООД

Развиване на капацитета на 

Фото Форум и устойчива среда 

за създаване и 

разпространиние на 

фотография с висока 

художествена стойност

99922 99 922,00

От създаването си сайтът Фото Форум има за основна цел да 

развива българското фотографско общество, българската 

фотография и да предоставя съвременни инструменти, и 

лесен достъп до нея.

Стремим се да привличаме повече и по-добри автори, които 

да публикуват в сайта, да отразяваме успехите им, да 

селектираме и показваме по леснодостъпен начин 

качествената фотография. Бихме искали да създадем принт 

секция към Фото Форум за продажба на фотографски творби 

в печатен вид.

32,50 0,00

Сдружението ФОТО ФОРУМ поддържа фотографско общество в България. Екипът вярва, че фотографията е универсален език за общуване и това я 

прави и най-достъпния вид изкуство. Ето защо сдружението се стреми да сформира онлайн пространство, където хората да споделят своя опит. 

Работи се за развиване на партньорски взаимоотношения с подобни организации и автори, изявяващи се в областта. Именно тези търсения на екипа 

са заложени в бъдещите планове. Ползватели на онлайн информацията ще са не само професионални фотографи, но и любители на изкуството. За 

реализиране на тези проектните идеи ще е необходимо закупуване на ДМА. От изложението става ясно, че фокусът ще е финансова реализация на 

готови произведения с художествени качества чрез онлайн присъствие. По същество проектът е повече с търговска насоченост, за сметка на 

творческата програма, което прави предложението неприложимо към част от критериите за оценка. В разписаната информация липсва 

конкретизация по чисто художествените търсения и не се дава задоволителен аргументиран отговор на поставените условия и въпроси в отделните 

рубрики на основните две приложения от проектната документация. Става ясно, че евентуално финансиране ще е пряко свързано със стимулиране 

развитието на търговската дейност на организацията. В проектното предложение кандидатът съвсем бегло и без пояснения споменава за 

предвидени двете изложби. Приоритетно, посочените инициативи са с цел финансовото стабилизиране на сдружението. В бюджетната матрица се 

отчитат редица пропуски, а именно незащитени разходи по: т. 1.4. – 9,600 лв., т. 2.1.5. – 30,300 лв., т. 2.1.8. – 8,000 лв., т. 2.1.9. – 5,225 лв. и т. 2.1.14. – 2,200 

лв.. Разходът по ( т. 2.1.6.) е в размер на 4,599 лв., а в бюджетната матрица е 5,176 лв., т.е. има разлика от 577 лв.

Проектът не се одобрява за финансиране.  



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2109-2121-17282 Интердисциплинарен 
проект

Сдружение "България 

завинаги" Сдружение

Създаване на нов културен 

продукт и разширяване на 

съществуващата аудитория
99209,00 92 209,00

Надграждане на постигнатото в предходните години. 

Създаване на нов културен продукт - балет Калиопа и 

поредица от творчески срещи. Концепцията за 2023-2025 г. е 

подчинена на визията за активна работа по посока опазване 

и популяризиране на културното ни наследство и 

представянето му пред публика. Укрепване възможностите 

на основния екип и привличането нов и широк кръг от 

сътрудници – експерти и творци. Разширяване на 

аудиторията в страната и чужбина. 

32,00 0,00

От представената проектна документация не става ясно дали и доколко кандидатстващата организация отговаря на основното условие на 

програмата за допустимост – изискването за културни организации, активни оператори на събития и културно съдържание през периода най-малко 

2020 – 2022 г. Няма представен никакъв доказателствен материал за дейността на организацията и от описанието въобще не става ясно в какво 

точно се изразява тя. Проектното предложение е съвсем бегло съобразено с приоритетите, целите и фокуса на програмата. Проектът е на практика 

съдържателно недопустим, защото в рамките на 2023 година се предвижда само създаването на един завършен творчески продукт – нов балет, т.е. 

не се предвижда стратегически обоснована целогодишна програма за артистични и други дейности в областта на културата. Предложената 

информация е многословна и многократно надвишава допустимия обем, но за сметка на това е неясна, необоснована, неаргументирана и 

изобилстваща от повтаряща се информация за сметка на необходимата конкретика и релевантни отговори на поставените условия и въпроси в 

отделните рубрики на основните две приложения от проектната документация. Поради това проектното предложение не успява да отговори на 

редица критерии за оценка.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-0015-17335 Дигитални изкуства "Съни Денс"  ЕООД
Дигитален Канал за изкуство 

"Art SPACE" в платформата 
YouTube

38790 38 790,00

Проектът има за цел да развие дигитален информационен 

Канал за изкуство „Art SPACE”.В него под формата на 

предавания в студио,  кратки видеоматериали -  репортажи, 

интервюта, анонси на културни събития в областта на 

изкуствата, ще се разглеждат разнородни от теми за 

изкуството. Каналът за изкуство „Art SPACE” ще е разработен 

в платформата YouTube, като всяко предаване ще се 

разпространява както в социалните мрежи, така и с по-широк 

достъп, така и в достъпни за Sunny Dance studio платформи.

32,00 0,00

Кандидатът има сходен професионален опит, близък до нужния за реализацията на подобен проект, но таргетираните публики в него са само най-

общо очертани. Досегашният фокус и дейност на организацията е по-скоро фокусиран върху любителското изкуство, приобщаването на 

подрастващите към различни форми на танца и неговото жанрово многообразие. Самият проект не съдържа достатъчно художествен, а и творчески 

потенциал, защото организацията няма достатъчно доказателства за възможност за боравене и управление на друго художествено съдържание, 

освен в досегашната му сфера на дейност; както и за публичното му представяне, което изисква критическа компетентност и дълбоко познание на 

европейските процеси в областта на културата и историята. Самият профил на организацията предполага развитието на периферни територии и 

задържане и разширяване на нови аудитории, но поради липсата на експертен опит в тази област изглежда, че тази задача не попадат в достатъчно 

ясен фокус. Въпреки че присъства образователен модул, проектът не разписва ясни инициативи, изграждащи среда за кариерно развитие на 

професионалисти в сферата на изкуствата. Липсват партньорства извън страната. Така представените цели, дейности и очакваните резултати 

трудно кореспондират една с друга и не убеждават в ефектното им прилагане за развитието на организацията и нейната устойчивост.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1118-17333 Фолклор
"ЦЕНТЪР ЗА 

ИЗКУСТВА РАДОСТ" 

ЕООД ЕООД
Радостта от танца 99997,01 99 997,01

Проектът цели да повиши организационния капацитет на 

„ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА РАДОСТ“ и качеството и обхвата на 

събитията и продуктите, които създава, за да може 

устойчиво да задоволява културните потребности на 

местното население в областта на българския фолклор. В 

общ. Ботевград и Ябланица ще бъдат обучавани 18 танцови 

групи с общо над 1000 любители-танцьори от всички 

възрасти и 5 представителни танцови групи. Те ще 

реализират свои фолклорни концерти и ще вземат участие в 

международни фестивали.

31,00 0,00

Център за изкуства „Радост“ е частна културна организация, работеща за популяризиране на фолклора сред различни възрастови групи. Тя 

реализира дейностите си предимно в общините Ботевград и Ябланица. Проектът предвижда в рамките на 2023 г. да бъдат обучени 18 танцови групи 

с общ брой на участниците над 1000 д. Организацията няма собствено пространство. Работи с партньори в училища, детски градини и читалища. 

Екипът е добре подготвен и има опит в работа по проекти, финансирани от различни донорски структури. Творческият колектив включва музикални и 

танцови изпълнители и педагози с постижения и награди в своята област. Проектът предвижда и участие във фолклорни концерти, с което ще се 

осигури достъп до култура в малки населени места. По форма и съдържание предвидените дейности са по-скоро традиционни, отколкото 

иновативни. Те ще повишат многообразието, но няма гаранция за високо качество на съдържанието и за устойчивост на инициативите – основно 

поради липсата на собствено творческо пространство и поради относително немногобройния артистичен екип. В предвидените дейности 

съществува очевиден дисбаланс между описанието на основните дейности и предвидените разходи. Разходите са преди всичко за концертни 

участия във фестивали на народното творчество на представителната група изпълнители към Центъра. Дидактическите дейности с детски градини и 

училища не са обезпечени със средства. Не се предвижда заетост по трудов договор на основните членове на екипа. Контактите им с партньори от 

други организации не са системни и трайни. При евентуално осигуряване от НФК на исканото оборудване и обзавеждане, както и на народни носии 

за танцьорите, няма гаранции, че организацията ще продължи да работи със същата интензивност, с която би работила при наличието на 

финансиране. Не са достатъчно убедително доказани мащабите на настоящата дейност, както и възможността да се обучават по народни танци над 

1000 д. в две общини с население 39000 д. В социалните мрежи организацията присъства само с непрофесионалния си танцов състав „Радост“. Няма 

предоставени достатъчно убедителни доказателства за други мащабни изяви на творческия екип. Обективно погледнато, организацията търси 

възможност да се оборудва и да подсигури любителската си концертна си дейност, с което изпълнява малко от условията на настоящата програма.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1338-17427 Музика Агенция "Сребърен 

ключ" ООД

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА 

АГЕНЦИЯ СРЕБЪРЕН КЛЮЧ 
2023

100000,00 100 000,00

Проектът има за цел да работи за развитието на българската 

музика, да популяризира същата, да подпомага и насърчава 

българските изпълнители, да повишава организационния 

капацитет и оптимизира състоянието на организацията.

Разработва стратегия за разширяване и развитие на 

аудитория, достъп до култура, организиране на 

образователни и информационни инициативи, адаптиране 

към дигитална трансформация на културните събития, 

качествено творческо съдържаниe, установяване на връзки и 

партньорство. 

30,00 0,00

Организацията е дружество с многообразна дейност, регламентирана като научноизследователска и развойна в областта на обществените и 

хуманитарните науки, звукозаписна дейност, спортни и други дейности. Декларираните дейности са с много широк и спектър, който внася 

допълнително объркване при целенасочеността на организационните стратегии. Разполага с офис и предоставените връзки към материали и 

канали не предоставят ясна и доказуема дейност като активен оператор на събития и културно съдържание през периода 2020 – 2022 г. Главните 

концепция и цели са сведени до повишаване на организационния капацитет, адаптация към социални мрежи и дигитализиране, привличане на нови 

аудитория и публика, като част от изброените в проекта. Целите са подкрепени от артистична програма, която предвижда 4 музикални събития, 

реализиране на нов албум, заснемане на концерт-промоция и изработване на филм. Принос за иновативност и социална обвързаност в 

съчетаването на жестомимичен превод в почти всички дейности от програмата. Музикалните събития и нов албум са традиционни и не развиват 

творческия потенциал на проекта и не повишават многообразието и предлагането на качествено творческо съдържание. Дигитализирането на 

проектните предложения са също традиционни в цялостната им екзекуция, като се предполага заснемане и стрийм в социални платформи, както и 

добавянето на заснет материал в социални платформи. Заснемането на концерт-промоция предвижда телевизионен екип, който не е включен в 

бюджета и няма приложена оферта. На това място се предвижда закупуване на 2 видео камери с потенциал за директен стрийм към платформи 

поддържащи протокол RTMP или RTSP. Една камера към един поток, без допълнително смесване, което не предполага телевизионен екип или 

необходимо оборудване. В бюджета има заложен 1 оператор отговарящ за заснемане и стрийм. Организацията декларира ограничен брой 

партньорства свързани с пряката дейност в проекта. Приложените писма за подкрепа от няколко общини в страната са с напълно идентичен текст, 

което не представлява доказателство за органична подкрепа и създаване на нови партньорства. 

Образователния модул е свързан със създаването на визуализации, изработка на персонажи и запознаването на деца с тези герои. Жестомимичен 

превод е предвиден в излъчената продукция, което а преимущество и засяга социални нужди и проблеми. Образователния модул няма конкретика с 

достатъчно висока степен на присъствие.

Проектния график предвижда реализиране на музикални събития в Червен бряг, Хасково, Кърджали и Павликени, но няма предвидени транспортни 

разходи. Качеството на проектното предложение и предвидената реализация и изпълнение не покриват изискванията за финансиране.

Проектът не се одобрява за финансиране. 

ORG2022-2209-1421-17424 Интердисциплинарен 
проект Каброн и Пекеньо ООД Музикални портрети 99250 99 250,00

МУЗИКАЛНИ ПОРТРЕТИ е проект на „Каброн и Пекеньо“ 

ООД, с който се цели разширяване на продуцентската 

дейност на компанията на музикалния пазар чрез 

надграждане на административния капацитет и подпомагане 

развитието на публики и партньорства. Освен структурното 

разгръщане, към творческия екип ще се привлекат водещи 

български изпълнители, композитори, текстописци и 

музиканти, с които през 2023-2025 ще се създадат и 

разпространят поредицата CD албуми с работно заглавие 

„Дискове-портрети“.

28,00 0,00

Кандидатстващата организация е с доказана активност и през последните години се старае да разгръща своята дейност. Проектът обаче е 

проблематичен в няколко аспекта. Основен проблем в проектното предложение са конкретно заложените артистични дейности, които не отговарят в 

пълна степен на заявения тригодишен план за дейността на организацията и респективно на краткото описание на проекта. По същество като 

творческа дейност се предвижда записването на една песен и заснемането на един видеоклип. Това са и бюджетираните творчески продукти. В 

предвижданите за 2023 артистични дейности се споменава и издаването на цял звукозаписен албум, но не става ясно по какъв начин това ще бъде 

осъщественото творчески. В бюджета са заложени разходи само за произвеждането на звукозаписния носител и за постпродукция. Предвидените и 

бюджетирани дейности по популяризиране на въпросни албум се предвижда да бъдат прехвърлени на фирма подизпълнител, което не недопустимо 

съгласно условията на програмата. Не е допустимо и осъществяването само на отделни творчески продукти, вместо цялостна целогодишна 

творческа програма. В проектното предложение няма достатъчно конкретика, която да защити творческия потенциал на проекта и качеството на 

тригодишния план за развитие на административния и творческия капацитет на организацията. В бюджета са заложени сериозни разходи за пет 

члена на административния екип, но никъде не е описана каква ще е тяхната роля в осъществяването на проекта, особено предвид прехвърлянето 

на по-голямата част от дейностите на друга фирма и предвид факта, че оставащите като отговорност дейности за кандидатстващата организация са 

само записът на една песен и заснемането на един клип. С оглед на всичко това предвиденото и напълно необосновано 12-месечно солидно 

възнаграждение за ръководител „Продуцентска и творческа дейност“ и за ръководител „Финанси и управление на проекти“, както и 6-месечно 

възнаграждение за експерт „Развитие на публики“ е особено озадачаващо.

Проектът не се одобрява за финансиране. 



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1352-17467 Музика ДМВ СТАРС ЕООД 
ЕООД

СЪЗДАВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛЕН 

МАТЕРИАЛ ПО 

БЪЛГАРСКОТО ПЕСЕННО 

НАСЛЕДСТВО                                        

99973,00 99 973,00

Ще бъдат създадени нови аранжименти за вокал и бенд на 

15 прочути песни на бележитата ни вокалистка Мими 

Николова, записани като инструментали и издадени в албум. 

Създадените по проекта нотни материали, инструментали и 

албум на диск ще бъдат предоставени на висши и средни 

музикални училища и на музикални школи у нас, както и на 

български училища в чужбина. Албумът ще бъде внесен във 

всички регионални библиотеки с отдели „Изкуство“ и ще 

бъде изпратен до български културни центрове в чужбина. 

28,00 0,00

Проектното предложение не отговаря на едно от основните условия за съдържателна допустимост на проектните предложения, защото не предлага 

цялостна едногодишна програма от творчески дейности в контекста на тригодишна стратегия за развитие на организацията, а предвижда 

реализирането на само един конкретен творчески продукт – звукозаписен албум, при това не с ново творчество, а само с нови аранжименти на песни 

от репертоара на Мими Николова. Поради своята специфика проектното предложение не успява да отговори на редица критерии за оценка свързани 

с творческия потенциал на проекта, с подсигуряването на достъп до култура, с устойчивостта на проекта в контекста на цялостната стратегия за 

развитие на организацията и с разширяването на административния капацитет на екипа. В допълнение към съдържателната недопустимост на 

проекта е наличен и сериозен проблем с бюджетирането – предвидените 12-месечни възнаграждения за ръководител на проект, счетоводител, 

двама допълнителни служители, външни консултантски услуги, наем на офис и режийни разходи са напълно необосновани и необвързани с 

предвидените дейности по проекта, които са само малка част от цялостната дейност на организацията. Също така не е посочено каква точно дейност 

ще извършват двамата допълнителни служители, нито е аргументирана необходимостта от консултантски услуги.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2209-2336-16961 Музика Ментол ООД ООД
New Music Now / Нова музика 

сега 
88756 68 656,00

Този проект има четири предишни издания, подкрепени от 

фонд Култура към Община Варна. Идеята ни е да 

представим нова българска музика на нашата сцена. 

Фокусът идната година е фестивал с участието на проекти с 

брас програми на големи формации музиканти. Предвидили 

сме да представим пред варненска публика и гостите на 

града в активно туристическо време шест стойностни 

музикални проекта. Доверяваме се на имена, получили 

признание от години - Велислав Стоянов, Мартин Ташев, 

Милен Кукошаров и още. 

27,00 0,00

Кандидатстващата организация с категоричност не отговаря на основното условие за допустимост на кандидатите – да бъдат активни оператори на 

събития и културно съдържание. В случая кандидатът е питейно заведение, което преотстъпва сцената си за различни популярни музикални прояви. 

За последните две години кандидатът дава информация само за два организирани от него музикални проекта – два концерта (по един на година). 

Проектното предложение е само частично съобразено с целите, приоритетите и фокуса на програмата. Предложената аргументация е твърде 

лаконична и обобщена, незадоволителна като обосновка и не успява експлицитно да обвърже идеята на проекта с условията и целите на 

програмата.

Като артистични дейности за 2023 се предвиждат само три концерта. Те не са убедително защитени като целогодишна артистична програма, 

представляваща основната дейност на кандидатстващата организация, а това е едно от задължителните условия за съдържателна допустимост на 

проектите (основната дейност на организацията в случая е стопанисване на питейно заведение). На практика няма предвидена образователна 

програма. Проектното предложение не отговаря на редица критерии за оценка като: развитие на нови форми и идеи, свързани с културата и 

изкуството; повишаване на многообразието от предлагано творческо съдържание; предоставяне на достъп до изкуство в периферни райони; 

децентрализация на творческите прояви; целогодишен достъп до култура; присъствие на образователен модул в проектното предложение. От двете 

основни приложения на проектната документация не става ясно каква ще е ролята на изброените членове от административния екип на 12-месечно 

възнаграждение предвид малкото на брой предвидени творчески прояви, както и не е задоволително защитена необходимостта от останалите 

включени административни разходи. Предвид това административните разходи, заложени в бюджета, са в голяма степен необосновани. Не е 

налична убедителна аргументация и за това по какъв начин осъществяването на проекта ще благоприятства за разгръщането на административния 

и творческия капацитет на организацията и как ще се гарантира нейната устойчивост. Не е предложена изискваната като задължително условие 

тригодишна стратегия.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1116-17317 Музика
Сдружение 

Полифония 
Сдружение

Повишаване капацитета на 

сдружение Полифония за 

създаване и разпространение 

на образователни инициативи

47400 45 000,00

Проекта е насочен към създаване на образователен 

концерт-спектакъл за деца с класическа музика в изпълнение 

на професионални музиканти. Концерт-спектакъла ще е с 

фокус върху деца на възраст от 5-12 години и цели 

запознаването с класическата музика и инструменти по 

интересен и вълнуващ начин. Спектакълът ще се представи 

на открито в гр. Русе, гр. Исперих и гр. Свищов. За бъдещото 

популяризиране на продукта ще се разработи стратегия за 

развитие и разпространение на образователни продукти.

26,50 0,00

Дейността на кандидатстващата организация е подчертано образователна и поради това организация не може да отговори на основното условие на 

програмата – да бъде активен оператор на събития и културно съдържание през периода най-малко 2020 – 2022 година. Самият проект предвижда 

създаването само на едно конкретно събитие – образователен спектакъл за деца с изпълнения на класическа музика на живо, а не предлага 

изискваната според условията на програмата целогодишна стратегия за развитие на цялостната дейност на организацията. Това прави проектното 

предложение съдържателно недопустимо за финансиране. В допълнение, поради своята специфика проектът не може да отговори на по-голямата 

част на условията, приоритетите и фокуса на програмата. Респективно – проектното предложение не може да бъде оценено по много от критериите 

за оценка (не е съотнесимо към тях). Значителна част от предвидените разходи в бюджета не са защитени с необходимия доказателствен материал.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1456-17343 Театър Сдружение Седем Акт 
Сдружение Целогодишен театър 100000 100 000,00

Проектът има за цел реализирането на три театрални 

спектакъла. Едно детско представление, представление за 

хората и кучетата /документален театър/ и 

Импровизационен спектакъл. Всяко от представленията ще 

бъде реализирано по 10 пъти на различни места в страната. 

Всички спектакли ще бъдат качествено заснети и 

дигитализирани. Ще бъдат качени в YouTube със свободен 

достъп до тях. 

24,00 0,00

Проектът е изключително неясно и неубедително описан без конкретика. Графикът на дейностите е изключително кратък и неясен. Дадена е 

обосновка на бюджета, съдържаща само две изречения: „Информация от интернет сайтове, предлагащи нужната техника. Приложени линкове към 

тях.“ Не са представени доказателства за голяма част от разходите. Част от документите не са подписани. Проектът е изключително неубедителен и 

некоректен спрямо целите и приоритетите на програмата. Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-2131-17265 Музика Асенко 7 ЕООД ЕООД

Създаване на пространство за 

професионално развитие на 

музиканти към Music rooms 
Burgas

71778 70 578,00

Създаване на репетиционни за учениците на Music rooms 

Burgas, професионални музиканти и любители. За да се 

проследи ефектът, по време на проекта ще участват до 15 

ученика с изявен афинитет към музиката, без значение от 

пол, възраст, етнос и т. н., които ще ползват репетиционната 

и с помощта на преподаватели от школата ще 

усъвършенстват музикалните си умения. Напредъкът на 

учениците ще се записва с видео камера -ще се монтира 

видеоклип. Проектът ще приключи с концерт на ученици и 

професионалисти.

23,50 0,00

Дейността на кандидатстващата организация е подчертано образователна и поради това организация не може да отговори на основното условие на 

програмата – да бъде активен оператор на събития и културно съдържание през периода най-малко 2020 – 2022 година. Самият проект също е главно 

образователен, поради което не отговаря на по-голямата част на условията, приоритетите и фокуса на програмата. Респективно – проектното 

предложение не може да бъде оценено по значителна част от критериите за оценка (проектното предложение не е съотнесимо към тях). Друг 
сериозен проблем е бюджетът – значителен брой разходи не са защитени с необходимите документи: липсват доказателства за разходите по т. 1.5. и 

т. 2.1.2.; за разходите от т. 2.1.4. до 2.1.7. не са предоставени оферти.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1516-17523 Аудиовизуални 
изкуства

ВЛАДОВ АРТС ЕООД 
ЕООД ИЗПЕЙ МИ ЛЮБОВ 100400 100 000,00

Проектът предлага иновативен подход за представяне на 

творчески продукт, маркетинговата стратегия насочена към 

силното влияние на социалните мрежи с цел да изгради мост 

между модерното, актуалното за днешния ден. Визията и 

посланието, което изпращаме към младите хора, а именно, 

че опознавайки миналото, взимайки най-доброто от него, не 

отричаш днес, а градиш утре е платформа за обяснение в 

любов-към музиката, човека до теб или към себе си!

23,50 0,00

Кандидатстващата организация не отговаря на основното условия за допустимост – да бъде активен оператор на събития и културно съдържание 

през периода най-малко 2020 – 2022 г. Самият проект не предвижда цялостна едногодишна артистична програма и стратегия за развитие, а 

създаването на само един спектакъл. Поради това проектното предложение е съдържателно недопустимо и не отговаря на фокуса, целите и 

приоритетите на програмата. Респективно – не може да бъде оценено по голяма част от критериите за оценка.

Проектът не се одобрява за финансиране. 



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-1909-0946-16835 Танц
Народно читалище 

"Стоянка Соколова 

1999" Читалище

Създаване на танцова школа 

към Народно читалище 
99607 99 607,00

Създаване на танцова школа към НЧ „Стоянка Соколова“ и 

привличане на представители на целевите групи в нея, с цел 

осигуряване на по-широк достъп по култура и изкуство и 

превенция на ранни бракове и ранно отпадане от 

образователната система. Разработване на „Оперативен 

бизнес план за развитие на НЧ „Стоянка Соколова 1999“ и 

обучение за повишаване на административния капацитет на 

екипа на Читалището за работа по културни и образователни 

програми.

22,50 0,00

Организацията е народно читалище, което извършва изключително важна дейност свързана със социални и интеграционни процеси на територията 

на кв. „Факултета“. Кандидатстващата организация не отговаря на основното условие на програмата за допустими кандидати – културни 

организации, които са активни оператори на събития и културно съдържание през периода най-малко 2020 – 2022, защото не представя 

доказателствен материал за наличието на подобна дейност. В Приложение 1, т. 2.1. са представени 15 танцьори като брой при изрично изискване за 

вписване на всички участници, за които има планирано заплащане в рамките на проекта (т. 2.1.1. от предоставената бюджетна матрица). 

Следователно липсват биографии за всеки член от екипа в т. 2.2. от същото приложение. Главни цели на проекта са създаване на танцова школа и 

разработване на оперативен бизнес план за развитие. Артистичната програма предвижда създаването на танцов спектакъл и екипно обучение по 

проекта. Обучение по проекта не може да бъде разглеждано като създаване на собствена творческа продукция. Танцовият спектакъл, като обект на 

целогодишната дейност на организацията не отговаря на изискванията в категория „Реализация и изпълнение на проекта“. Това прави невъзможно 

оценяването на важни групи критерии и най-вече на тези, които са свързани с художествения и творческия потенциал на проекта. В бюджетното 

предложение са налични необосновани и/или завишени разходи. Разходите по т. 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.5.; 2.1.1. са завишени и надхвърлят срока от 

дванадесет месеца за реализация на проекта. Липсва бюджетна обосновка по т. 2.2.1.; 2.2.2. и 2.2.3. Няма предоставено доказателство по т. 2.2.1. – 

1500 лв.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2109-1403-17320 Аудиовизуални 
изкуства

СТОРИБОРД СТУДИО 

ЕООД  ЕООД

Творчество и развитие на 

Сториборд Студио ЕООД през 
2023-2025

110160.00 99 960,00

Програмата за развитие на Сториборд Студио ЕООД през 

следващите 3 години, и по-конкретно за 2023 г., е насочена 

към повишаване на организационния ни капацитет и 

творческа активност за развитие на артистичната ни 

програма и творчески продукти – книга в печатен и дигитален 

формат, фото и видео изложба, пилотно ТВ предаване. 

Целим привличане, задържане и развитие на аудиторията 

ни, постигане на устойчивост и независимост, с амбиция за 

навлизане на международни творчески пазари.

22,00 0,00

Организацията кандидатства за втора поредна година по програмата с проект, сходен с миналогодишния, който не е бил финансиран. Настоящото 

проектно предложение не е добре разработено. На места по-скоро напомня непретенциозна публикация в социалните мрежи, отколкото на сериозно 

аргументирана едногодишна програма,0 чрез която да се създаде културен продукт с високо художествено съдържание, да се повиши 

организационния капацитет на организацията или да се организират образователни инициативи в областта на културата и изкуствата. На няколко 

места в проекта се споменава за основната дейност на организацията, която е свързана с проектиране на костюми и декори за театрална и кино 

дейност, продуциране и заснемане на телевизионни и рекламни клипове, но подобен тип активности не са ясно заложени никъде в програмата им. 

Това поставя под въпрос дали НФК трябва да финансира 12 месечни заплати на екип от четирима приложни специалисти декор. Предложената 

артистична програма за 2023 г. се ограничава до създаването на видео книга в дигитален и печатен вариант и фото и видео изложба, посветени на 

Тайланд. Автор на изданието, както и на фотографиите е собственикът на кандидатстващата организация. От приложената оферта става ясно, че 

ще се отпечатат 150 бр. фотографии, които ще бъдат изложени само за 12 часа в столична галерия, на която ще бъде заплатен висок наем, предвид 

краткотрайното събитие.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1042-17380 Музика
Сдружение "Спринт 

Продакшън" 
Сдружение

ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА 

НА УСТОЙЧИВОСТ НА 

СДРУЖЕНИЕ СПРИНТ 

ПРОДАКШЪН ЗА 2023

99999,00 99 999,00

Концепцията за развитие е насочена към повишаване на 

организационния, административен и творчески капацитет 

за работа на Сдружението, оптимизиране дейността на 

организацията, образователни инициативи и развиване на 

аудитория. 

Планът на дейността през 2023-2025 година предвижда 

създаване на български произведения в музикален жанр, 

разработване на нови образователни програми, 

дооборудване на аудио визуалното студио на сдружението, 

повишаване на административния капацитет и концертна 

дейност. 

22,00 0,00

Сдружението е неправителствена организация с нестопанска цел в частна полза. Мисията и целите на кандидата залагат развитието на българската 

поп-музика, издаване и разпространение на произведения на български музиканти, продуциране на млади български музиканти, дарителски акции, 

срещи, кръгли маси и други. Кандидатът декларира дейност като организатор и съорганизатор на фестивали, продуциране на български артисти. 

Разполага със собствено звукозаписно и видео монтажно студио. Сред успешно реализираните проекти са фестивал „Рок за труда“ и международен 

фестивал за поп и рок музика „София“. Според кандидата фестивала е „наблюдаван от над 10 мил. души по БНТ“ през годините 2019 – 2022. 

Предполага се, че БНТ може да достига до подобен брой публики, но статистики с такива показатели не са приложени и предизвикват съмнение. 

Основна цел на организацията в тригодишния план е развитието и популяризирането на българската поп-музика. Предвидената дейност в плана 

обхваща създаване на български музикални произведения, повишаване на организационен и административен капацитет, аудио-визуални проекти и 

дигитализиране на творческите продукти. В основните дейности се приоритизира обновяване и „дооборудване“ на аудио и визуалното студио. 

Публичните изяви продължават съществуващите фестивални дейности като се добавя младежки фестивал за поп и рок музика. Отделен е мащабен 

брой концерти и събития с участието на група „СПРИНТ“ с участието на ръководителя на проекта. В артистичната програма липсва конструктивност 

и детайлна обезпеченост на процесите по реализация. Описаните дейности са генерализирани. Образователната програма обобщава албум с 

детска музика. Липсва конкретика за образователния процес. Като специфични дейности и стратегии са заложени излъчване на живо, маркетингова 

стратегия, присъствена и дигитална среда. Детайлното описване на всяка дейност липсва или е прекалено генерално. Организацията декларира 

разполагаемост с оборудване на аудио визуално студио, пълен инструментариум, както и творчески ресурс. Излъчения екип по проекта почти изцяло 

съвпада с екипа на друг проект по програмата. Прави впечатление различните длъжности заемани от един представител в различните проекти. 

Наблюдава се общ знаменател по приложени оферти за ДМА с гореспоменатия проект. Съществуват цялостни съвпадения за закупуване на техника 

с минимални различия в бройка или добавен продукт. По приложена оферта за озвучаване и осветление има пълна идентичност в приложените 

параметри на офертата за този и гореспоменатия проект. Разликата е в цената и броя концерти: 5 концерта – 20050 лв., съответно 4 концерта – 10000 

лв. Допълнителен пример са оферти за маркетинг и реклама с идентична стойност 4200 лв. от 2 различни организации. Остава впечатление, че 

приоритетите на проекта и организацията са единствено свързани с разходване на средства и не са обременени с целта на програмата. Проектът 

не се одобрява за финансиране.   

ORG2022-2209-1506-16865 Музика ДИ ЕН КЕЙ МЕДИЯ 

ГРУП ООД
България си ти, където и да си 83884 83 884,00

Организиране и провеждане на интерактивно събитие, 

комбиниращо два основни модула – дигитален и физически, 

а именно:

Организиране и провеждане на събитие БЪЛГАРСКИТЕ 

МУЗИКАЛНИ НАГРАДИ
Събитие насочено изцяло към българската музика в 2 

основни жанра –поп музика /рок, денс, хип-хоп/ и фолклор 

насочено към български артисти с продукции през 

последните години за тяхното представяне пред публиката, 

разпространение, както и последващото им оценяване от 

публиката и класиране в своите жанрове.

описание.

21,00 0,00

Организацията е телевизия с регистриран специализиран музикално-развлекателен профил в системата на Съвета за електронни медии. Проектът 

предвижда организиране и провеждане на събитие, което ще бъде отразено на създадена за целта платформа. Платформата се определя от 

първостепенна важност за организацията като свързващо звено на българи в чужбина и българското творчество. Предвиденото събитие е 

еднократно и е в разрез с изискванията за допустимост определящи реализация и разпространение на индивидуален творчески проект. Целите на 

артистичната програма са заложени в организирането и провеждането на интерактивно събитие, което се базира на по-горе споменатите платформа 

и еднократно събитие. Основен компонент за платформата е закупуването на софтуер, който се използва за запис на 1 SD/HD канал, както и за 

произвеждането на VoD (Video on Demand) от съществуващ видео поток, често използван в броудкаст индустрията или OTT (Over the Top) платформи. 

Закупуването на софтуера е посочено като еднократно, докато цената в приложената оферта е за 12 месеца. Събитието не предлага добре развита 

концепция за творчески потенциал. Единственото предложение, като творческо участие в продукционните разходи е „Възнаграждение на танцова 

група за участие в събитието“. Кандидатът няма ясно разписана концепция за разширяване на творческия потенциал. Няма заложен образователен 

модул.

Проектът не се одобрява за финансиране.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 
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ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
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ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2109-1502-17331 Аудиовизуални 
изкуства

Емпатия България 

ООД ООД
SOFIA LIGHTS 249171.00 99 171,00

SOFIA LIGHTS  е първият светлинен фестивал в София. Той е 

посветен на потапящи - immersive - светлинни инсталации, 

които сливат изкуство, технология и природа в едно. С 

настоящия проект представяме нашия едногодишен и 

тригодишен план за развитие, с цел постигане на 

устойчивост и разгръщане на творческия потенциал. 

17,00 0,00

Проектното предложение не успява убедително да докаже доколко кандидатът и проектът отговарят на целите, приоритетите и фокуса на 

програмата. Значителна част от обосновката по различните критерии е незадоволителна, неаргументирана или с липсваща конкретика. Това прави 

невъзможно оценяването на важни групи критерии и най-вече на тези, които са свързани с художествения и творческия потенциал на проекта.

Поради своята специфика предвижданото по проекта единствено краткотрайно събитие (обект на целогодишната дейност на кандидатстващата 

организация) не може да бъде съотнесено към част от критериите за оценка в категория „Реализация и изпълнение на проекта“.

Друг сериозен проблем на проектното предложение е бюджетът, в който има незащитени със съответните документи разходи (т. 1.12. и т. 2.2.2.) или 

необосновани разходи. Например: не е ясно дали няма дублиране на функции в заложения административен екип от няколко човека на ежемесечна 

заплата и каква точно е тяхната целогодишна роля в осъществяването на само едно събитие. Особено неясна в подобен контекст е ролята на т. нар. 

„мениджър събития“ с целогодишна заплата при наличието на ръководител и на технически директор на проекта. Размерът на посочените 

възнаграждения е също озадачаващ предвид липсата на посочени конкретни дейности и изяснени роли. В допълнение към продукционните разходи 

има предвидени допълнителни хонорари и за арт-директор (еднократен), и технически директор (шесткратен) на проекта.

Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-2309-1437-17498 Музика 44 МЮЗИК ООД ООДЕдногодишен грант - 2022 г.                        691500 30 000,00

Кандидатура по програма Едногодишен грант - 2022 г. на 

НФК. Целта на проекта е да допринесе за устойчивото 

развитие на 44 Мюзик ООД, както и да осигури средства за 

допълнителна реклама на организацията.

16,00 0,00

Дейността на кандидатстващата организация се изразява в предлагане на услуги в сферата на звукозаписа и не отговаря на основното условие на 

програмата за допустимост на организации, които са активни оператори на събития и културно съдържание. Проектното предложение е бегло 

съобразено с целите, приоритетите и фокуса на програмата и не отговаря на редица критерии за оценка – проектът е на практика съдържателно 

недопустим и неоценим. Включително не е посочена конкретна артистична програма, с която са обвързани основните критерии за оценка. 

Заложените разходи в бюджета са крайно обобщени и в по-голямата си част са напълно необосновани и незащитени.

Проектът не се одобрява за финансиране.
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ORG2022-2309-1459-17512 Музика MUZE / МЮУЗ ЕООД

Развитие на музикална 

компания MUZE Music и 

финансово-устойчивия модел 

на независимия музикален 
артист

145632 100 000,00

Проектът се стреми да развие организацията до капацитет, 

позволяващ внедряването на иновативен финансово-

устойчив модел на независимия музикален артист в 

българския музикален сектор. Специален фокус се дава на 

наемане и обучение на нови кадри, образователни дейности, 

разпространение и осъществяване на услугата модерна 

дигитална дистрибуция. Целта е всеки артист-изпълнител в 

страната да може да се възползва на неексклузивна база и 

щадящи условия от пълен пакет от професионални 

музикални услуги.

14,50 0,00

Предложените връзки към материали и канали не успяват категорично да докажат наличието на основното условие на програмата за допустими 

кандидати – културни организации, които са активни оператори на събития и културно съдържание през периода най-малко 2020 – 2022. Основната 

дейност на организацията главно се изразява в дигитална дистрибуция на артист-изпълнители и мениджърски услуги. Основен проблем е, че не се 

предвиждат каквито и да било творчески дейности, нито артистична програма, поради което проектът не може да отговори на по-голямата част от 

критериите за оценка. Проектът не се одобрява за финансиране.

ORG2022-1909-2250-17118 Дизайн

"ИВАН АСЕН 22" 

концептуална 

дизайнерска 

платформа и 

Фондация за 

представяне и 

подкрепа на 

съвременни 

дизайнери Фондация

Едногодишна програма за 

надграждане на 

представянето, дигиталното 

присъствие и 

разпространението на 

творчески проекти и продукти 

на съвременни модни 
дизайнери

99916.00 99 916,00

Програмата за 2023 г.на Фондация ИВАН АСЕН 22 залага на:

- приемственост: продължаване на повлиялите трайно 

средата регулярни дейности по създаването и все по-

качественото представяне  на творби на съвременни 

български модни дизайнери;

- надграждане на организационен капацитет чрез засилване 

на ефекта от дигиталното присъствие: въвеждане на 

дигитален, social media- и e-mail-маркетинг за още по-

обхватното разпространение на създаваните културни 

съдържания и продукти.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  42/58 %.

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от 

Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.



Входящ номер Сфера на 
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ORG2022-2009-1527-17252 Музика
Софийски камерен хор 

"Васил Арнаудов" 
Сдружение

Софийски Камерен Хор "Васил 

Арнаудов" - нови перспективи
99128.00 99 128,00

Проектът е насочен към продължаване на възтановяването 

на състава, обучение и интензивно развитие на 

иновативната концепция творческо ателие в международен 

аспект, като устойчив елемент, гарантиращ непрекъснатост 

на творческите процеси пред публика дори и в условия на 

пандемия, чрез участието си в SING ALONG CONCERT2023 

Barcelona - международни ателиета и концерт със 

световноизвестния музикант Ерик Уитакър и международно 

ателие и концерт Cantorissimo по покана на SB Kulturverein. 

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  33/66 %,  

бюджетната матрица не е попълнена изцяло.

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от 

Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2009-1944-17288 Аудиовизуални 
изкуства ТЛ ФИЛМ.ООД ООД

Развитие на административния 

капацитет на ТЛ ФИЛМ ООД
208844 98 834,00

ТЛ ФИЛМ ООД акцентира в развитието на модерно, 

технологично представяне на класиката в музикално-

сценичното изкуство. Осигуряване на среда за кариерно 

развитие на професионалисти в сферата на изкуството; 

създаване и представяне на художествени продукти с 

устойчиви тенденции в професионалното и творческото 

развитие на участниците; прилагането на организационни 

стратегии за развитие и повишаване на организационния 

капацитет на дружеството; създаване на продукти с високо 

художествено съдържание.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  60/40 %, 

въпреки, че организацията е създадена преди 2015 г. 
На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от 

Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2109-1100-17175 Културно наследство
Георги Калоянчев - 

Кала Фондация
От едно поколение към 

следващото 69386 66 466,00

Проектът е културно-образователен, като въплъщава в себе 

си кино, театър и изобразително изкуство. Включва 

недосегаеми млади публики и ги ангажира лично с културния 

живот. Засяга нематериалното културно наследство и 

подчертава устното предаване от едно поколение на друго.

"Георги Калоянчев - Кала" Фондация, ЕИК/ПИК 206402004 е регистрирано на 19.02.2021 г.  и не съответства на изискването на програмата: 

Кандидатстващи организации по Програмата могат да бъдат само регистрираните не по-късно от септември 2020 г. Във връзка с гореизложеното 

кандидатът не отговаря на условията за административна допустимост.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2109-1302-17296 Интердисциплинарен 
проект

сдружение "Метеор" 
Сдружение Структура и действие 101272 82 111,00

„Структура и действие“ е проект на сдружение „Метеор“, 

който предвижда възстановяване и развитие на 

административната дейност на сдружението, както и 

разнообразна творческа продукция за 2023г. Програмата 

включва провеждането на събития на живо, създаването на 

произведения от областта на сценичните изкуства, 

видеоформати, издаване на книги и образователни 

инициативи.  Тя съчетава експериментални форми и 

стратегия за разпространение, предвиждаща достигане до 

широк кръг публики.  

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  61/39 %. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от 

Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2109-1328-17271 Нови медии КАТРА  ЕООД

govoriplovdiv.bg - ГОВОРИ 

ПЛОВДИВ - подкаст, видеокаст 

и радиопредаване за култура и 

културно наследство

117614.00 99 884,00

Първият дигитален инкубатор за културното наследство и 

лична визитка на личностите и организациите от културния 

облик на Пловдив. Пространство за разговор по културни 

политики. Ориентиран към млади хора до 35 г. Включва сайт-

платформа, ежеседмично снимане и качване на видео и 

подкаст, радиопредавне и канали в платформите Spotify, 

iTunes, YouTube. В епизодите са културните оператори, 

художници, артисти, режисьори, диригенти, музиканти, 

млади таланти - екипът на Пловдив в областта на културата.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  19/81 %, 

въпреки, че организацията е създадена преди 2015 г. 
На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от 

Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2109-1330-16482 Литература ТАКА ЗАПОЧНА 

ВСИЧКО ЕООД
Устойчиво развитие и растеж 101000.00 100 000,00

Проектът цели цялостно развитие на издателството и 

неговите дейности в няколко различни направления - 

издаване на авторски и преводни заглавия с висока 

художествена стойност и качество, маркетингова стратегия и 

реклама, закупуване на ДМА, участия в панаири и културни 

събития, разширяване и развитие на аудиторията, 

привличане на творчески екип и създаване на нови 

партньорства.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  54/46 %, 

въпреки, че организацията е създадена след 2015 г. 
На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от 

Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 
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ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
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ТОЧКИ
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ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2109-1422-17328 Интердисциплинарен 
проект

Национален алианс за 

социална отговорност 
Сдружение

Партньорства за Културно-

Социален обмен
99658.00 99 658,00

Проектът цели изграждане на единна база данни на всички 

актьори и актриси в България. Втората ос на проекта цели 

анализ на потребностите на уязвимите групи за обучение в 

сферата на изкуството и анализ и подготовка за изграждане 

на обучителен център за обучение на тези групи в сферата 

на изкуството. 

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  60/40 %, 

въпреки, че организацията е създадена преди 2015 г. Не са представени доказателства, обосноваващи част от разходите т.1.5 - 7200 лв.; т.1.6 - 2000 

лв.; т.2.1.3 ; т.2.1.4 - 6000 лв.; т.2.2.1 - 3600 лв. и т.2.3.2 - 4359,74 лв.

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от 

Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2109-1628-17037
Интердисциплинарен 

проект
Арте Урбана Колектив 

Сдружение

Утвърждаване на Арте Урбана 

Колектив като съвременна 

европейска платформа за 

творчески и културно-

образователни инициативи в 

областта на киното и театъра

114910.27 99 991,27

Проектът има за основна цел да утвърди двете основни 

направления на сдружението - Кино в училище и Театър & 

Наука, както и инициативите ни, като своеобразно 

пространство, в което младата публика формира вкуса си и 

през призмата на киното и се запознава с други изкуства, а 

широката публика рефлектира върху важни научни теми. 

Затова, планираме прожекции, спектакли, фестивали, 

конференции, киноателиета, международна академия за 

професионалисти, творчески продукции, както и нови 

европейски проекти. 

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 60/40%,  предвидено е съотношение  61/39 %.

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от 

Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2109-1714-17353 Музика СНЦОПД Биг бенд 

Пловдив Сдружение
Да продължим традицията 93384 93 384,00

Проектното предложение предвижда да бъдат направени 

нови аранжименти на песни, които да бъдат представени в 6 

големи концерта в 6-те района на град Пловдив. Целта е да 

се привлече нова аудитория от крайните жилищни квартали 

и по този начин да се продължи процеса на децентрализация 

на културния живот от центъра към периферията на града.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  31/69 %. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от 

Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2109-1819-17358
Интердисциплинарен 

проект
АРТ РЕАЛ К.Л.М. 

Сдружение IBG Connect 75289.00 52 579,00

Общата цел на проекта IBG Connect е да реагира на липсата 

на професионална платформа, която да свързва областите 

дизайн - традиционни занаяти и промишлено производство в 

сектора на стъклото и да установи дискусия и 

сътрудничество на международно ниво между 

производителите на стъкло, дизайнерите, художниците и 

други заинтересовани страни, за да се отговори ефективно 

на настоящите предизвикателства в стъкларското 

производство и изкуство и да се развие потенциалът им във 

възможно най-голяма степен.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 60/40%,  предвидено е съотношение  59/39 %.

 Не са представени доказателства, обосноваващи част от разходите. Не е представено доказателство за описаното съфинансиране.

 На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от 

Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.
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ORG2022-2109-1832-16857 Интердисциплинарен 
проект

Майлс Продакшън  
ООД

БЪЛГАРСКИ СВЯТ  - Концерт-

спектакъл и филм 
200000.00 100 000,00

Настоящият проект цели да обогати културния живот на 

страната и да предостави на публиката изживяване, което 

ще осигури възможността тя да се наслади на национални и 

световни изпълнители, както и на триизмерната възстановка 

на Античния театър в Пловдив. Чрез разпространението на 

създадения филм „Красимир Аврамов представя Български 

свят“ - фокусиран върху културното наследство на Пловдив, 

като най-стария град в Европа и популяризирането му като 

културна столица..

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  10/90 %. 

Налице е разминаване в размера на сумите по попълена стъпка 1 във формуляра за участие и тази в бюджетната матрица . Приложената обосновка 

не е пълна. От матрицата за бюджет и приложената обосновка не става ясно кои разходи са хонорари и кои не са. Приложена е  една оферта и тя е 

за участието на трима артисти. Няма приложена декларация за съфинансиране - на нейно място има подкрепящо писмо, но то не отговаря за всички 

разходи собствен принос. На кандидата е изпратено писмо по електронна поща и е дадена възможност в 5-дневен срок за изправяне на 

нередовностите. Указанието не е изпълнено. На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2109-1840-16521 Театър Desta production ЕООД Desta Production развитие 135000 99 800,00

Регистрирах моята компания през 2019г. и от тогава радваме 

българите извън България със запомнящи се събития, от 

началото на тази година, фирмата ми вече е регистрирана и 

в България, надявам се че това че дейността ми и 

регистрацията на фирмата ми първоначално е била в друга 

Държава, няма да попречи на моята кандидатура. От 2019 

започнахме с организиране на български събития в 

България, Холандия, Англия, Малта и Германия.   

"ДеСта прадъкшан" ЕООД, ЕИК/ПИК 206789907 е регистрирана в Търговския регистър с вписване от 18.01.2022 г. Организацията не отговаря на 

основното изискване за допустимост про програмата . Кандидатстващи организации по Програмата могат да бъдат само регистрираните не по-късно 

от септември 2020 г. Същевременно кандидатът не е представил в цялост заявление за участие в конкурса. Кандидатът не отговаря на условията за 

административна допустимост на програмата.

ORG2022-2109-1905-16472 Аудиовизуални 
изкуства Моно Колектив ЕООД Развитие 2023 101585 99 930,00

Проектът предвижда развитието ни в няколко направления: 

създаването на нови творчески продукти; надграждането на 

успешната документална поредица Срещи с архитектурния 

модернизъм чрез заснемането на нови 4 епизода извън 

столицата, организирането на прожекции и дискусии с 

автори и експерти из страната; разпространението на 

пълнометражни филми в страната и чужбина; разширяване 

присъствието ни в социалните мрежи и специализираните 

филмови платформи с цел излизането ни на 

международните пазари. 

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  39/61 %. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от 

Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.
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ORG2022-2109-2008-17362 Интердисциплинарен 
проект ХИЗОМАТРИКС ЕООД

10 години ZN ART Музей от 

хартия: Приветствай твореца в 

теб!

99935,72 99 935,72

Ще отбележим 10 години от създаването на една уникална 

колекция, въплътила по иновативен начин стремежа на 

нейните създатели да прозрат отвъд видимото и да се 

докоснат до вечните духовни истини. Ще представим ZN ART 

– материалния език на информационното поле и ще 

разработим условия за онези, които пожелаят да го изучават, 

за да надградим постигнатото, и заедно да сътворим едно 

по-добро и смислено бъдеще.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  59/41 %. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от 

Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2109-2038-17372 Музика Солар Самър 

Фестивал ООД

Разширяване капацитета и 

дейността на Солар Самър 

Фестивал чрез изграждане на 

стрийминг платформа

593733,00 97 733,00

Солар Самър Фестивал е признато място на световната 

сцена на електорнната музика и доказано и престижно 

пространство за срещи на най-добрите изпълнители и 

творци в този жанр. Солар Самър Фестивал ООД е културна 

организация, която организира и провежда най-големите 

фестивали и мероприятия на електронна музика в България. 

Проектът цели изграждане и разширяване на капацитета 

чрез внедраване на стрийминг платформа за излъчване на 

фестивалите в релано време.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  46/54 %. 

Бюджетната матрица е без дата и е попълнена грешно /НЕПРАВИЛНО ОПИСАНИ ТОЧКИТЕ В КОЛОНА ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА/.

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2109-2052-17369 Културен мениджмънт Art Center Karnolsky 
Сдружение

Арт Център Кърнолски - 

развитие и реализация на 

млади таланти 2023 г.
99991,00 99 991,00

Арт Център „Кърнолски“ е организация с нестопанска цел, 

която от три десетилетия работи в 

областта на изкуството и културата за деца и младежи. 

Основната й дейност е организирането на 

национални и международни фестивали и конкурси за 

младежко изкуство в България, Италия и 

Гърция. Приоритет на Арт Център „Кърнолски“ е да открива 

талантливи деца и младежи, да 

развива творческите им умения, чрез участия на престижни 

международни сцени, оценявани от 

доказано професионално жури. 

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  38/62 %. Не са 

представени доказателства, обосноваващи част от разходите. На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда 

за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.
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ORG2022-2109-2119-16994 Игрално кино Плонж ООД ООД Plonj 2023 83498 83 498,00

Проект за разширяване продукционият капацитет на ПЛОНЖ 

ООД. Включени са два артистични компонента. Първият е 

разпространението на финансирания от Национален фонд 

Култура късометражен игрален филм Никол, което включва 

фестивални такси, такси за акредитации на международни 

филмови пазари. Вторият компонент цели развиването на 

три сценария за игрално кино и един сценарий за пилотен 

епизод на комедиен сериал. 

"ПЛОНЖ" ООД, ЕИК/ПИК 204635885 е регистрирано със следния предмет на дейност: ПРОДУЦИРАНЕ НА МЕДИЙНИ МАТЕРИАЛИ, КАКТО И ВСЯКА 

ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ИЗРИЧНО ОТ ЗАКОНА   На основание чл. 33 от Закона за закрила и развитие на културата за 

получаване на средства от фонда могат да кандидатстват всички културни организации. В допълнителните разпоредби към закона е дадено 

определение за „културна организация“, което е преповторено и в условията на програмата. Това е юридическо лице, чийто предмет на дейност е 

създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, 

художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото 

наследство.Кандидатът не отговаря на изискванията за административна допустимост.

ORG2022-2109-2208-17038 Аудиовизуални 
изкуства ИНАЧЕ ЕООД ЕООД Подкасти 99506 99 506,00

Компанията е избрала да заложи на изцяло нов културен 

продукт, който не е правен досега – подкасти, 

представляващи нов дигитален продукт с разнообразни теми 

и формат. Освен това ще се синтезира работата между 

млади хора или хора, представляващи различни субкултури 

и културни критици - експерти в своята област, което ще 

провокира нови теми и дебати с добавена стойност. А чрез 

създаването на онлайн профил в Youtube, посредством 

реклама се цели да се достигне до нови публики и 

популярност.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  59/41 %. Не са 

представени доказателства, обосноваващи част от разходите. На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда 

за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2109-2245-17325 Музика Хелиън Стоун ООД Хелиън Стоун - Hellion Stone 100000,00 100 000,00

Hellion Stone е музикална група с около 5 -годишна история, с 

2 дългосвирещи албума в сферата на рок музиката зад себе 

си,  реализирани видео клипове, множество турнета, 

концерти и фестивали в и извън България. В момента 

групата работи в-у създаването на музика и визуализации за 

трети дългосвирещ албум, като логична и естетвена крачка в 

развитието си, който да даде основа за разширяване на 

популярността, десйността и устойчивостта на бандата в 

рамките на идните поне 3 години. 

Проектът е недопустим на основание чл. 8а, ал. 2, т. 5 от НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА -  представеният бюджет на кандидатстващия проект не 

отговаря на задължителните реквизити в съответствие с конкурсните условия. Приложеният бюджет не е в изискуемата форма, не е е представен в  

pdf и exel и финансовата обосновка не е придружена с изискуемите оферти. Проектът не отговаря на условията за административна допустимост.
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ORG2022-2109-2314-16494 Документално кино Хувъркрафт ЕООД 
ЕООД

Производство на документален 
филм

99975 99 975,00

Основната цел на проектът е да се произведе и 

популяризира нов филмов продукт за фирмата, който ще 

позволи не само да внедрим иновация в дейността си, но ще 

произведем качествено съдържание, което ще има висок 

социален и образователен ефект. Ще представи по модерен 

начин една нова интерпретация на съвременни теми. В 

резултат, ще се постигне пост-ковид възстановяване и 

рентабилност. Хувъркрафт ЕООД цели да затвърди 

позицията си на продуцент, създаващ продукти с висока 

стойност.

На основание чл. 8а, ал. 9 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от 

Национален фонд "Култура" проектът не е допуснат до разглеждане от експертна комисия по следните мотиви: Налице е разминаване в размера на 

сумите по попълена стъпка 1 във формуляра за участие (99 975) и тази в бюджетната матрица (99 559). В попълнения и подаден в електронната 

система за кандидатстване на НФ "Култура" формуляр, в стъпка 1, по проект с входящ номер ORG2022-2109-2314-16494 е записана искана по 

програмата сума от 99 975 лв. Всички приложени документи относно бюджета на проекта се отнасят до искана сума в размер на  99 559 лв. 

Посоченото несъответствие не може да бъде отстранено от кандидата с представяне на допълнителни документи без да се променят 

съдържателните характеристики на проекта, включително да водят до изменение в качеството му. Във връзка с това и на основание чл. 8а, ал. 9 от 

НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ 

НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" проектът не се допуска до разглеждане от експертна комисия. Кандидатурата не отговаря на условията за 

административна допустимост.

ORG2022-2209-0005-16904 Аудиовизуални 
изкуства Пловдивфилм ООД

Комедиен Европейски Филмов 

Фестивал - КЕФФ ПЛОВДИВ 
2023

106580 95 560,00

Комедиен Европейски Филмов Фестивал – КЕФФ ПЛОВДИВ 

е уникален по рода си международен кинофестивал. В 

състезателната си програма фестивалът включва игрални 

филми от комедийния жанр, продуцирани в държави от цяла 

Европа през последната година. Филмите са подбрани от 

селекционно жури. Петчленно международно жури определя 

наградените филми, а наградата на публиката се определя с 

отворено гласуване.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  24/76 %. Не са 

представени доказателства, обосноваващи част от разходите. На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда 

за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2209-0035-17386 Танц Дъ Сентър ЕООД

Повишаване на творческия и 

организационен капацитет на 

училище за танци и модерна 

култура The Center

77199,00 77 199,00

Проектът си поставя като основна цел устойчивото развитие 

на кандидатстващата организация чрез изграждане на 

основния организационен и творчески екип; развитие на 

традиционните годишни танцови спектакли; установяване на 

летния танцов лагер на The Center като основен обучителен 

елемент в ежегодната си програма.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение 22/78  %. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост
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ORG2022-2209-0217-17384 Културен мениджмънт Кинематограф Медия 
Сдружение

Разширяване капацитета за 

разпространение на късо кино
69969,57 69 969,57

Най-мащабният план за систематично въвеждане на 

българскo късо филми в продължително разпространение 

онлайн и офлайн. Чрез закупуване на техника, изграждане на 

иновативна IT система за управление, автоматизирана 

система за известяване на правоносителите, филмова 

критика, изработка на рекламно видео с откриване на 5те 

най-големи филмови фестивали, и засилено медийно 

присъствие, ще осигурим необходимия капацитет да 

разпространяваме до 80% от късометражното 

филмопроизводство в България годишно.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  38/62 %. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост

ORG2022-2209-0435-17273 Музика

ЕТ МУЗИКА И 

ИЗКУСТВО - ДОРА 

ХРИСТОВА Културен 
институт

Мистерия на българските 

гласове с 5 проекта през 2023г 
100000 100 000,00

І Проект - Ремонт на собствен офис.ІІ. Проект:  Обучение на 

новите хористи и ас. диригент ІІІ Проект:   А/ Концерт в град  

Бургас,  Б/ Концерт в Стара Загора  ІV. Проект:  Две срещи с 

публиката   с обучение на живо в ОКИ Надежда  и  една  

среща с публиката  в залата на НМА проф. П.Владигеров – м.

11.2023г., съпътстващо  събитие от МФ Софийски музикални 

седмици”V. Изложба in memoria на художника Петко Петков в 

галерия с негови картини – масло  2023г. 

Кандидатът не отговаря на изискването на програма Едногодишен грант за допустимост: културни организации по смисъла на Закона за закрила и 

развитие на културата с дейност (активност*) в сферата на културата в периода най-малко 2020 – 2022 г. (вкл. при прехвърляне на предприятие и 

преобразуване).  Кандидатът не е юридическо лице, а едноличен търговец. На основание чл. 56 от Търговския закон едноличният търговец е 

физическо, не юридическо лице.  Кандидатът не е представил Заявление за участие в конкурса. Кандидатът не отговаря на изискванията за 

административна допустимост.

ORG2022-2209-0511-16871 Интердисциплинарен 
проект Вижънъри Фондация

Visionary - едногодишна 

програма 2023
99624,08 99 624,08

Стратегията на Вижънъри през 2023 г. е продължение на 

започнатата през 2022 г. 3-годишна визия за развитие. В нея 

основно място заемат задържане на постоянен екип и 

неговото разширяване и обучение, поддържане на 

комплексна творческа програма, развиване на потенциала 

на артистите, изграждане на национална и международна 

партньорска мрежа.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 60/40%,  предвидено е съотношение  58/42 %. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2209-1055-16850                                                                                                                                                          Културно 
предприемачество

Сдружение 

"Цветница"  
Сдружение

ЕДИНСТВО В 
МНОГООРАЗИЕТО

99160,00 97 160,00

Създаване на поредица от ателиета и микро събития 

насочени към публики и участници от малките населени 

места на територията на Трявна и Дряново и околните села, 

като фокус на проекта са чужденци които трайно живеят в 

България и деца от Детските градини, като от тях се 

селектират лица с афинитет към творчеството, традициите и 

ритуалите.Като проекта, ще произведе културен продукт 

Спектакъл Наследството на поколенията,  които да е 

базиран на усещането на публиката през сетивата.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 60/40%,  предвидено е съотношение  78/22 %. 
.

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.
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ORG2022-2209-1126-17332
Аудиовизуални 

изкуства
ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ ЕООД 

ООД Достойно ест 119100,00 95 280,00

Достойно ест е филмова поредица за вековната история на 

християнските паметници на културата у нас.Тя ще фокусира 

вниманието на публиката върху националните богатства, 

възпитаване на национално самосъзнание и любов към 

ценностите и традициите. Поредицата е насочени към 

младите хора.  Тя  включва създаването на трилогия „За 

раждането“, „За силата“ и „За вярата“. Поредицата ще бъде 

насочена и към чуждестранна публика  и филмите ще бъдат 

преведени ще бъдат преведени и озвучени на няколко езика.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  31/69 %. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2209-1144-17085 Фолклор Таратанци ООД ООД Предай нататък 130471,24 99 560,32

Проект „Предай нататък” цели да разпространи сред най-

широка публика знанието за фолклора, което сме добили в 

работата през годините. Ще работим по усъвършенстване на 

методологията за графично изобразяване и съхраняване на 

българските народни хора́ и реализация на развлекателно-

образователни дейности, които да предадат фолклора към 

съвременния човек по атрактивен и достъпен начин - чрез 

модерно дигитално пространство за фолклор, база данни с 

графично представени хора́, подкаст и два нови филма.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  38/62 %. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2209-1348-17307
Културно 

предприемачество
ПОЩЕНСКА КУТИЯ 

ЗА ПРИКАЗКИ ЕООД
Летен Кинобар Царево - Остров 

на българската култура 
155070 98 200,00

Пощенска кутия за приказки ще се даде възможност на 

млади и талантливи личности да получат поле за изява като 

ще преминат през творчески семинари, с които ще се 

насърчи тяхното кариерно развитие. Същевеременно 

компанията цели да превърне Летен Кинобар Царево в дом 

на българското изкуство, с мисията да представи 

съвременното българско творчество пред широката 

аудитория. Ще се представят най-новите български филми, 

театрални постановки, музикални спектакли, изложби, 

литература и много другри.  

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  58/32 %. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.
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ORG2022-2209-1405-17363 Интердисциплинарен 
проект

Премиерстудио плюс  
ООД

ПЛАТФОРМАТА 100000,00 100 000,00

Платформата е първата онлайн специализирана платформа 

в България, която ще представя и разпространява 

образователни и обучителни събития, мастър класове, 

творчески работилници, курсове, школи и други, на 

български и международни институции и дейци в сферата на 

културата и изкуството.

Платформата ще гарантира развитието и на свое собствено 

съдържание, като всяка година организира обучения на 

местно ниво и едно международно обучение с някои от най-

изтъкнатите преподаватели и школи в света. 

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  55/45 %. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост

ORG2022-2209-1421-17434 Интердисциплинарен 
проект

Открити пространства 
Сдружение Изкуство в търсене на смисъл 91043,99 91 043,99

Изкуство в търсене на смисъл е продължение на дейности за 

развиване на иновативни, интердисциплинарни артистични 

форми-публиката участва в създаването на изкуство и 

активиране на нови, традиционно изключени публики. 

Проектът надгражда организационния ни капацитет за 

предоставяне на достъп до културно съдържание в 

отдалечени региони, привличане на стратегически 

партньорства, повишаване качеството и многообразието на 

продуцираните събития, както и нови, интерактивни 

сценични и образователни форми.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 60/40%,  предвидено е съотношение  68/32 %. Не са 

представени доказателства, обосноваващи част от разходите. На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда 

за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2209-1424-17370 Музика Д2 Груп ООД ООД
Три годишен план за дейността 

на Д2 Груп - насоки и дейности
89832 89 832,00

Продукционно/творческа стратегия за дейността на Д2 Груп 

за периода 2023/2025 г. 
План  дейности основно за  2023 г., целящи осигуряване на 

продукционното и творческо развитие на организацията. 

Реализация на авторска продукция, работа с 

новопривлечени млади артисти. Образователни дейности в 

сферата на звукозаписното дело, Мастер класове. 

Продължаване на работата по „Голямото Rock Междучасие”. 

Техническо доокомплектоване на аудио/видео студио 

относно реализацията на заявените проекти.   

Непопълнена матрица за бюджет - липсват стойности  в източници на финансиране.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  38/62 %. 

Не е представена бюджетна матрица с дата.

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.
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ORG2022-2209-1429-17433 Интердисциплинарен 
проект

"КИНОСВЯТ" ЕООД 
ЕООД

Хоризонти на младото 

българско изкуство в сферата 

на дигитализацията
114681,33 98 731,33

Проектът е насочени към развитието на младия талант, 

осветляване и фокусиране на идеите в реализуеми прояви и 

алтернативно начини за общуване с интердисциплинарно 

проявление,подкрепяйки диалога на младите творци с 

тяхната публика, в симбиоза с културното наследство и 

постиженията на поколенията преди тях.Основна цел е 

популяризиране и обезпечаване на младите български 

творци с широк аспект от всички сфери на изкуствата в 

дългосрочен план и извън пределите на тривиалното, чрез  

дигитализацията.

На основание чл. 33 от Закона за закрила и развитие на културата за получаване на средства от фонда могат да кандидатстват всички културни 

организации. В допълнителните разпоредби към закона е дадено определение за „културна организация“, което е преповторено и в условията на 

програмата. Това е юридическо лице, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на 

театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, 

фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство.         

"КИНОСВЯТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 130238916 е с вписан предмет на дейност, който не съответства на посоченото определение: ОРГАНИЗИРАНЕ И 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ (СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ), КАКТО И ВСЯКАКВА 

ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. Във връзка с гореизложеното кандидатът не отговаря на условията за допустимост в конкурса.

ORG2022-2209-1434-17432 Нови медии ШОУ БДМ ЕООД

Alissabg.com е интерактивен 

Уебсайт за адаптирани детски 

приказки, разкази и стихове, 

писани от деца, рисунки,

фотографии, видео  и музика, 

създавани от деца и за деца.

99142,00 99 142,00

Alissabg.com е интерактивен Уебсайт за адаптирани детски 

приказки, разкази и стихове, писани от деца, рисунки,

фотографии, видео  и музика, създавани от деца и за деца. 

Oзвучени от български актьори приказки, ще са с подходяща 

музика и атмосфери. Към тях ще бъдат прикачени рисунки на 

отделните сцени на сюжета. Децата ще могат да добавят и 

споделят свои варианти на рисунки и музикално 

оформление чрез дигиталната платформа /опция, ще 

работи след средата на 2024г./.  

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  49/51 %. 

Не е представена бюджетна матрица с имена на ръководителя на проекта.

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2209-1459-17441 Литература Издателство Рибка   
ЕООД

Създаване и популяризиране 

на серия образователни детски 

книги с работно заглавие - 

Страната на правилата

110000 100 000,00

Основната цел е да се запознаят децата с основните 

правила на пунктуацията и правописа. Чрез отделни книжки 

– 2 на брой, ще се  представят различните пунктуационни 

знаци, но не академично и теоретично, а демонстрирайки 

функцията им на практика, по оригинален, заинтригуващ 

начин. 

Книжките ще се фокусират не върху учебен материал, а 

върху основните правила за писане изобщо. 

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  1/99 %. Не е 

представен документ за описан собствен принос.

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.
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ORG2022-2209-1500-17321 Интердисциплинарен 
проект Десалекс ЕООД Децата и книгите 99992,62 99 992,62

Проектът Децата и книгите е посветен на включването на 

децата като активни участници в създаването на културно 

съдържание и като активни потребители на културни 

продукти чрез промотиране на иновативно културно 

съдържание в дигитална среда и изграждане на устойчив 

организационен капацитет, който да реализира в 

дългосрочен план целите на организацията за 

популяризиране на съдържание в дигитална среда и 

реализиране на образователни културни събития с цел 

стимулиране на четенето и творчеството.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 60/40%,  предвидено е съотношение  59/41 %. 

Не е представена бюджетна матрица с имена на ръководителя на проекта, дата, подпис.

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2209-1509-17430 Музика ОДД КРЮ ООД ООД
Odd Crew - Dark Matters - Part II - 

албум, филм, турне
99884,75 89 884,75

Проектът цели реализацията на музиката на една от най-

успешните рок банди от началото на новото хилядолетие. 

Odd Crew, които свирят заедно и обикалят сцените на 

България и Европа от над 24 години, преминаха на друго 

ниво издавайки пълнометражен филм и подписвайки с 

немски лейбъл, а успешната реализация на проекта ще 

затвърди още повече групата на българската и световна 

музикална сцени и ще покаже на целия свят, че в България 

може да се прави качествено изкуство и култура с високо 

стойност.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%., предвидено е съотношение 81,87 /18,13 %.

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от 

Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2209-1521-17423 Фотография Ноарт ЕООД Годишна програма на НОАРТ 90504,00 90 504,00

Годишна програма на НОАРТ е проект за развитие на 

капацитета, устойчивостта и локалните партньорства на 

организацията, също за осигуряване на достъп до 

качествено, разнообразно културно съдържание. 

Програмата реализира различни по вид, свързани помежду 

си дейности по направления – образователна програма, 

изложбена и печатна дейност, дигитализиране на културно 

съдържание.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 60/40%,  предвидено е съотношение  59/41 %. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2209-1742-16720 Музика ГРАНД МЮЗИК 

ПРОДАКШЪН ЕООД
"Професионален център за 

видеозаснемане и звукозапис"
199900,00 99 950,00

ГРАНД МЮЗИК ПРОДАКШЪН ЕООД е създадена 16.03.2015 

г., но е ангажирана с музикална дейност от 2020 г. 
Настоящият проект „Професионален център за 

видеозаснемане и  звукозапис“  има за цел да създаде 

трайно функциониращ център с най-високо технологично и 

техническо ниво на звук и видеозаснемане. Създаване на 

бранд за производство и продуциране на висок клас видео и 

аудио продукция. Настоящата дейност и перспективите са за 

привличане и продуциране на нови млади изпълнители.

"ГРАНД МЮЗИК ПРОДАКШЪН" ЕООД, ЕИК/ПИК 203452774 е регистрирано в търговския регистър на16.03.2015 г. под фирмата ЛА ФЛЬОР ЕООД, 

предметът на дейност на организацията е променен с такъв, който съответства на определението за културна организация, дадено в Закона за 

закрила и развитие на културата на  31.05.2022 г. Поради това организацията не изпълнява основно изискване на програмата кандидатите да са 

културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата с дейност (активност) в сферата на културата в периода най-малко 

2020 – 2022 г.  Кандидатът не отговаря на изискванията за административна допустимост.

ORG2022-2209-1754-17297 Документално кино Б Плюс Филм ЕООД ДРУГАТА ИСТОРИЯ 114730,00 99 990,00

Проектът ще създаде задълбочени и същевременно 

необичайни като авторска гледна точка и кинематографична 

форма пълнометражни документални филми за ярки, но 

слабо познати човешки съдби, които отразяват драматични 

отрязъци от епохата; необикновени събития, в които се 

оглежда историческа памет; предмети от всекидневието, в 

които се напипват натрупванията на многогодишен човешки 

опит. Останали извън официално осветените моменти на 

историята, те създават вкуса и аромата на непознатата, 

Друга история.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  29/71 %. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2209-2030-17376 Интердисциплинарен 
проект

Фондация 180 Градуса 

- лаборатория за 

иновативно изкуство 
Фондация

10 години 180 градуса - 

лаборатория за иновативно 
изкуство

113592 99 952,00

10 години 180 градуса - лаборатория за иновативно изкуство - 

стратегия за едногодишна програма. Развитие на 

иновативен образователен проект Community lab и  юбилейно 

фестивално издание.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 60/40%,  предвидено е съотношение  66/34 %. Не са 

представени доказателства, обосноваващи част от разходите

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.
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ORG2022-2209-2219-17098 Интердисциплинарен 
проект

Феникс Арт Нетуърк 

ООД ООД
Да говорим чрез изкуство 95671 87 821,00

Проектът Да говорим чрез изкуство има за цел да анализира 

и формулира политики, стратегии, добри примери за 

ресоциализиране на артисти и публика чрез изкуство в пост-

ковидния период, да реализира международни партньорства 

за развитие на малки населени места чрез култура, да 

надгражда образователните програми за допълващи знания 

и умения, да работи в дигитална среда, да подкрепя първи 

изяви на млади и независими творци, използвайки нови 

мениджърски и маркетингови подходи, споделяне на ресурс. 

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 60/40%,  предвидено е съотношение  57/43 %. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2209-2245-16956 Интердисциплинарен 
проект

Фондация "Беглика" 
Фондация БЕГЛИКА ФЕСТ 2023 114662,00 90 971,00

Беглика Фест e пространство за алтернативна култура. 

Традиционно артистичната програма на Беглика Фест 

включва музика, театър и цирк, образователни инициативи, 

занаяти, художествени ателиета и др. 

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  70/30 %. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2209-2323-17464 Аудиовизуални 
изкуства

Институт за 

съвременно изкуство - 

София Сдружение
Суперпозиции 3: Триангулации 108533 99 983,00

Проектът се ръководи от принципа, че 

интердисциплинарността е основен вектор в съвременната 

художествена практика. Целта на програмата е да представи 

поредица от международни образователни семинари и 

изложбена програма, които ще обследват връзките между 

изкуство и екология; град и социални движения; наука и 

образование; храна и природа, като този път ще наблегнат 

върху процеса и изследователската работа между 

художници, медиатори, куратор и експерти в дадена научна 

област. 

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  32/68 %. 

Не са представени доказателства, обосноваващи част от разходите

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.
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ORG2022-2309-0034-17096 Музика Ронг Ивентс ООД Wrong Fest 2023 249100 99 640,00

Wrong Fest 2023 e 11-о поредно издание на музикален 

фестивал, който ще се проведе в края на юни 2023 на две 

сцени в Пловдив. Програмата ще влючва 14 изпълнителя, 

като поне 10 от тях ще бъдат от чужбина. Засега 

единственото потвърдено голямо име е Viagra Boys, но текат 

преговори с Clutch, Nothing But Thieves от и Altin Gun. 

Основната цел на Wrong Fest е да запознаваме българската 

публика и публиката от региона с млади, актуални, 

алтернативни творци, като организира достъпни концерти и 

събития.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  7/93 %. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2309-0050-17381 Културно наследство
Български визуален 

архив Фондация
БВА: Бюлетин 79384 79 384,00

След стартирането на платформата visualarchive.bg и 

качването на първи дигитализирани архиви, следваща 

стъпка в развитието на фондация Български Визуален 

Архив, е осигуряване на постоянно работно пространство, 

разширяване на екипа и начало на творческа програма и 

срещи с публиката под формата на дни на отворени врати на 

архива на БВА. 

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 60/40%,  предвидено е съотношение  42/58 %. 

Грешно посочена сума, искана от НФК в бюджетната матрица.  Сканираната матрица не е подписанаот ръководител и без дата

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2309-0149-17393 Музика сдружение Български 

хоризонти Сдружение

Едногодишен план за 2023 г. на 

Сдружение Български 
хоризонти

86440 86 440,00

Реализиране на пет концерта от Националната кампания 

''Изпей ''Обичам те'' на български'' на група Хоризонт и 

приятели  в градовете Самоков, Радомир, Червен бряг, 
Божурище, Плевен. Стрийминг излъчване на концертите в 

дигиталната платформа Facebook и You Tube.Оборудване на 

аудио и видео студио.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 60/40%,  предвидено е съотношение  62/38 %. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2309-0307-17000 Игрално кино Базука ЕООД

СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

НА БАЗУКА ЕООД: пакет от 

проекти за игрални и 

документални филми, 

подобряване на материалната 

база, партньорства, реклама на 
дейността

95,33 70,81

Устойчиво развитие и надграждане дейността на Базука 

ЕООД чрез диверсификация на дейности – развитие на 

качествени и детайлни проекти за игрални, документални 

филми и сериали; обогатяване на техническата база; 

доразработване на сайта за промотиране дейността на 

Базука ЕООД като сервизна компания и предимствата при 

снимки в България за чуждестранни продуценти; създаване 

и поддържане на партньорства; реклама на дейността и 

новия сайт на компанията

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  са предвидени 100 % структурни разходи. 

Обща стойност на бюджета по матрица е 95338, а във фурмоляра за участие 95,33. Искана сума от НФК - 70818 лв., в матрицата за бюджет е грешно 

описана.

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.
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ORG2022-2309-0658-17229 Аудиовизуални 
изкуства Арт Уинар  ЕООД

Повишаване на 

административния и творчески 

капацитет на АРТ УИНАР 

ЕООД за производство и 

представяне пред публики на 

ново творческо съдържание.

99988,00 99 988,00

С проекта се цели подпомагане процеса по създаване на 

ново аудио-визуално съдържание – документални филми 

под бранда Без багаж. Планиран брой от 30 епизода за 2023 

година и общо 90 епизода за периода до края на 2025 година.

Премиерно представяне пред българска публика на 30 

епизода през 2023 година и локализация на английски език, с 

цел представяне пред международна публика.

Адаптиране на произведенията, за представяне пред хора 

със зрителни и слухови увреждания. 

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  28/72.

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2309-0742-17435 Цирк Фондация Мини Арт 
Фондация

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА 

ФОНДАЦИЯ МИНИ АРТ 2023
99968 99 968,00

Проектът подкрепя устойчивото развитие на фондация Мини 

Арт през 2023, активира реализирането на стратегия за 

развитие на организацията до 2025 г. Подкрепа успешното 

провеждане на международния фестивал за цирк Мини Арт 

Фест 13 в гр. Царево през 1-6 август 2023 г. Проектът развива 

творческия и организационен капацитет на организацията и 

подкрепя Мини Арт Център като пространство за цирк, 

тренировки и култура в София. 

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 60/40%,  предвидено е съотношение  59/41%. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2309-0911-17470 Дигитални изкуства НекстНБ ЕООД ЕООД

Дигитално изкуство, борещо се 

срещу дискриминацията и 

расизмът при афро-
американките

100000 100 000,00

Афро-американците са обект на постоянен расизъм и 

дискриминация, страдат от множество комплекси, свързани с 

техния външен вид и цвят на кожа. Ние помагаме на 

афроамериканките да борят своите комплекси.Компанията 

създава красиви дигитални илюстрации, с които те се 

отъждествяват и използват за всякакви принтове - поставят 

ги заедно с мотивиращи цитати на тениски, тетрадки, 

планери, картини, чаши и много други. 

Мисията ни - чрез дигитално изкуство да покажем красотата 

на афро-американките

На основание чл. 33 от Закона за закрила и развитие на културата за получаване на средства от фонда могат да кандидатстват всички културни 

организации. В допълнителните разпоредби към закона е дадено определение за „културна организация“, което е преповторено и в условията на 

програмата. Това е юридическо лице, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на 

театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, 

фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство. "НекстНБ" ЕООД, ЕИК/ПИК 206196561 е с вписан предмет на дейност, 

който не съответства  на посоченото определение: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид. 

Вътрешна и външнотърговска дейности чрез внос и износ. Търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и 

юридически лица в страната и чужбина, както и всички дейности и услуги незабранени от закона, а за тези дейности, за които се изисква 

разрешителен или лицензионен режим -след съответното разрешение или лиценз. Във връзка с гореизложеното кандидатът не отговаря на 

условията за допустимост в конкурса.
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ORG2022-2309-1021-17406 Изящни изкуства ЦМИ Интерспейс ООД  
ООД

GMT art 115400 68 600,00

GMT.art е международна платформа за представявне и 

продажба на изкуство, която ще представя автори от целия 

свят със силен акцент върху представянето на български 

автори. 

Представянето и налагането на български автори на 

международна сцена е много трудно поради слабото 

влияние на българската култура и липсата на целенасочена 

политика за представяне на българското изкуство по света, 

затова е необходима тази платформа.

Организацията е създадена през 2012 г. Видно от представените документи организацията няма дейност през последните седем години, поради 

което не отговаря на основното изискване на програмата за допустимост на кандидатите - с дейност (активност) в сферата на културата в периода 

най-малко
2020 – 2022 г.Не са представени доказателства, обосноваващи разходи.На основание чл. 8а, ал. 9 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и 

реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2309-1056-17355 Изящни изкуства Артохоликс ООД
Популяризиране на 

любителското изкуство в гр. 
Бургас

49717,80 49 717,80

Чрез предложения проект „Артохоликс“ ООД се стреми да 

продължи линията на популяризиране на изкуството в 

област Бургас, като направи рисуването достъпно и за онези, 

които досега не са желали да вложат средства в 

начинанието, наречено изобразително изкуство. Да се твори 

под насоките на нечий дългогодишен опит в конкретната 

креативна област, смятаме за ключово при събуждането на 

интерес и любов към дадена дейност и нейните културни 

аспекти.

Проектът е недопустим на основание чл. 8а, ал. 1, т. 5 от НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА -  представеният бюджет на кандидатстващия проект не 

отговаря на задължителните реквизити в съответствие с конкурсните условия. Приложеният бюджет не е в изискуемата форма, не е е представен в  

pdf и exel и финансовата обосновка не е придружена с изискуемите оферти. Представено е заявление за участие в конкурса от лице, което не 

представлява организацията съгласно вписаните обстоятелства в Търговския регистър и регистъ ран юридическите лица с нестопанска цел.

ORG2022-2309-1121-17487 Интердисциплинарен 
проект

Младежко сдружение-

България Сдружение
Укрепване и разширяване на 

дейността
991150,00 99 150,00

Проектът разработва дългосрочна програма на базата на 

създадена стратегия за развитие. Включва разнообразни 

културни дейности с фокус през 2023 г. върху разширяването 

на фестивала Гергьовски песенни празници-Елена с условия 

за участие на професионалисти и с провеждането на 

международен майсторски клас. Предвижда и творческа 

работа с ръкописи от архива на Рилския манастир. Поставя 

акцент върху подобряване на организационната структура и 

увеличаване на административния капацитет.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 60/40%,  предвидено е съотношение  56/44%. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1134-17485 Културно наследство СТУДИО ИНСУЛА 
ООД "СПОДЕЛЕНО НАСЛЕДСТВО" 84891,00 84 891,00

Концепцията на проектното предложение е да бъде 

създаден комплексен дигитален продукт със свободен 

достъп, който да представя и популяризира недвижимото 

културно наследство на Варна по съвременен и атрактивен 

начин. Предвижда се реализацията на документали филми 

на различни теми, и дигитални културни маршрути. 

Включени са съвременни дейности по документиране за 

двата най-големи археологически обекта в града, чиито 

модели ще бъдат публикувани с възможност за 

интерактивно управление. 

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 60/40%,  предвидено е съотношение  55/45%. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2309-1135-17383 Интердисциплинарен 
проект ЛитПрес ЕООД ООД

Национален литературен 

фестивал 
97567,92 97 567,92

Проектът има за цел да даде тласък за по-нататъшно 

развитие на създадения от Валентин Дишев и съмишленици 

през 2007 г. Национален литературен фестивал Глоси, чрез 

реструктуриране, ангажиране на постоянни членове на 

екипа, създаване на регионални центрове, трансфериращи 

събития към малки населени места... В 87 срещи и 5 

минифеста, в целогодишен формат, да покажем, че 

изкуството се интересува от хората, а не очаква само 

тяхното внимание - нашата мисия, в един наистина 

национален обхват.

 

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 60/40%,  предвидено е съотношение  64/36%. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2309-1147-17421 Театър ВИЗИОН ЕООД ЕООД

СПЕКТЪР: Проект на Школа за 

Актьорско майсторство и 

комуникационни сръчности 

ВИЗИОН ЕООД, кандидати за 

Програмата на НФК, 

ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ.

100000,00 100 000,00

СПЕКТЪР ще разшири хоризонта и ще задълбочи 

познанието на публиките в областта на театралното 

изкуство. Чрез многообразието от форми и въвеждането на 

многоезични спектакли СПЕКТЪР ще обогати културния 

живот в страната и ще осигури едно от проявленията на 

българския театър като интегрирана част от съвременната 

Европейска сцена. Чрез направленията: Театър на 

Жестокостта, Многоезичен театър, и Съвместно създадена 

драматургия, ще се изградят устойчиви тенденции с 

минимум тригодишен хоризонт.    

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  55/45%. не е 

представена финансова обосновка съгласно приложението и файлът с оферти не съдържа документи. Финансовата обосновка не е съставена по 

задължителния образец на програмата.

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1237-17462
Интердисциплинарен 

проект "ТЕМПОРИС"  ЕООД АРТ СТАНЦИЯ 91050 85 050,00

Проектът предвижда увеличаване на достъпа до култура в 

Бургас посредством развитие на ново културно пространство 

АРТ СТАНЦИЯ, ситуирано в складово помещение на ЖП 

гара. Организацията ще развие и стабилизира постоянен 

екип, ще работи с експерти за представяне на богато 

културно съдържание - творчество от професионални и 

млади автори в  3 артистични направления: Изпълнителски 

изкуства, Музика, Визуални изкуства, образователни 

инициативи и дейности за развитие на аудиториите.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  60/40%. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2309-1245-16462 Театър Сдружение "Мале-

мале" Сдружение
10 години Куклен театър Мале-

мале 100000 100 000,00

Новият едногодишен проект на Мале-мале включва 

равносметка на постигнатото от театъра дотук и 

трансформация към по-високо ниво - както художествено, 

така и административно. Предвиждат се три нови 

представления, включително първото българско куклено 

импровизационно представление, както и така необходимото 

за театъра пространство и първи стъпки в неговото 

оборудване. Проектът включва цялостен ребранд на 

организацията, две турнета и специално събитие за 

отбелязване на десетгодишнината на театъра.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 60/40%,  предвидено е съотношение  61/39. Не са 

представени доказателства, обосноваващи част от разходите . На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда 

за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2309-1247-17495 Нови медии
         

"СБ Студио" ЕООД

Съвременни Бохеми - 

дигитална платформа за 

съвременно изкуство
103178 85 178,00

Надграждане на дигитална платформа за изкуство и култура. 

Развитие на платформата чрез осъвременяването й и 

осъвременяване на техническата база на организацията. 

Реализация и публикуването на голямо количество 

дигитални материали за съвременанта култура с цел 

достигането им до още по-широка аудитория. Въвеждане на 

нови технологии като виртуални разходки в изложбени 

пространства стрийминг на културни събития. Провеждане, 

промотиране и отразяване на обучителни курсове от 

сферата на културата.

"СБ Студио" ЕООД, ЕИК/ПИК 206406860 е регистрирано на 23.02.2021 г.  и не съответства на изискването на програмата: Кандидатстващи 

организации по Програмата могат да бъдат само регистрираните не по-късно от септември 2020 г. Във връзка с гореизложеното кандидатът не 

отговаря на условията за административна допустимост .

ORG2022-2309-1249-17500 Интердисциплинарен 
проект Дрийм тийм 2019 ООД

"Фестивал плажен стрийт фууд 

и музика 2023"
125790,00 100 000,00

В периода 1 юли – 15 август 2023 г. Дрийм Тийм 2019 планира 

да реализира първото издание на Фестивал плажен стрийт 

фууд и музика, в чиято концепция е заложено успешното 

съчетание от международната сцена на изкуството – музика, 

кино, танци и отбрана стрийт фууд- улична храна. 

Организацията е създадена през 2019 г. със следния предмет на дейност: ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В 

ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ВЪНШНОТЪРГОВСКИ И ВЪТРЕШНОТЬРГОВСКИ СДЕЛКИ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ 

С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; ТРАНСПОРТНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; 

СДЕЛКИ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ЛИЦА И ДРУЖЕСТВА; ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ 

С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И НОУ-ХАУ; ПОКУПКА, СТРОИТЕЛСТВО ИЛИ 

ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; РЕКЛАМНА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, 

ТУРИСТИЧЕСКИ И ТУРОПЕРАТОРСКИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ, БАРОВЕ И ДИСКОТЕКИ; ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УВЕСЕЛИТЕЛНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ 

МЕРОПРИЯТИЯ, СДЕЛКИ ПО ПРОДАЖБА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СПИРТНИ НАПИТКИ, ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ И ДРУГИ АКЦИЗНИ СТОКИ; 

РЕКЛАМНА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКИ И ИНЖЕНЕРИНГОВИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, 

НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН. На 02.09.2022 г. предметът на дейност е променен със съответстващ на изискването на Закона за закрила и развитие на 

културата. Съгласно условията на програмата допустими кандидати са културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на 

културата с дейност (активност*) в сферата на културата в периода най-малко 2020 – 2022 г.* Под активност се разбира вписани в ТРРЮЛНЦ предмет 

на дейност или цели за извършване на културна дейност - създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на 

театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, 

фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство, продуциране, образователна дейност, допълваща основната дейност и 

др. На основание на горепосоченото кандидатът не отговаря на условията за допустимост по програмата.



Входящ номер Сфера на 
изкуството ИМЕ НА КАНДИДАТ ИМЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА
ИСКАНА 

СУМА ОТ НФК РЕЗЮМЕ 
СРЕДЕН СБОР 

ТОЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНА 

СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1322-17010 Фолклор Старата България 

ЕООД ЕООД
Ансамблите на България 2 150478,00 99 052,00

Организиране на концерт-спектакъл Ансамблите на 

България 2 в зала 1 на НДК с участието на три от 

регионалните  професионални ансамбли - Капански 

ансамбъл, ансамбъл Сливен и Северняшки ансамбъл.

Проекта ще популяризира фолклорното сценично изкуство 

извън обхвата на доминиращите три ансамбъла.Насоченият 

от периферията към центъра проект ще бъде продължение 

на проведения през 2019 г концерт-спектакъл Ансамблите на 

България 1, и мисията ни за представяне на традиционно и 

ансамблово сценично изкуство.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  41/59%. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2309-1345-17418 Интердисциплинарен 
проект ПАРТИТУРА ЕООД Патенти 87909 87 909,00

Създаване на оригинални авторски произведения в областта 

на интердисциплинарните изкуства и сценичното 

творчество, обединяващи и надграждащи целите на 

организацията, свързани с популяризирането на нови 

авторски форми за синкретично изразяване. Надграждане и 

развитие на структурни цели и дейности и изграждане на 

обединяваща дигитална платформа за популяризиране на 

авторското изкуство.

"ПАРТИТУРА" ЕООД, ЕИК/ПИК 206293277 е регистрирано на 10.11.2020 г.и не съответства на изискването на програмата: Кандидатстващи 

организации по Програмата могат да бъдат само регистрираните не по-късно от септември 2020 г. Във връзка с гореизложеното кандидатът не 

отговаря на условията за административна допустимост .

ORG2022-2309-1405-17499 Театър Мариет и Марионет 
ЕООД Театрална къща 127626 99 992,00

“Отдавна,много отдавна,чак около миналия петък”,през 1992 

г. бе създадена театрална къща „МАРИЕТА И МАРИОНЕТА
“,за да забавлява малки и големи.Тя е пъстро ветрило от 

творчески индивидуалности:актьори и кукловоди,клоуни и 

мимове,режисьори и кукломайстори,музиканти и 

художници...Макар и различни,те си приличат в едно:много 

обичат и децата,и театъра...Бъдете с нас камерната 

куклената сцена до грандиозния Международен фестивал за 

куклен и площаден театър „АРЛЕКИНО И МАРИЕТА“ в 

Созопол и в Черноморец.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  39/61. Не са 

представени доказателства, обосноваващи част от разходите. На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда 

за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.
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ORG2022-2309-1406-17436 Интердисциплинарен 
проект Антика ЕООД ООД Арт център Вагабонд 26400 22 800,00

Проектът Арт център Вагабонд е с мисия да се превърне в 

пространство за изкуство, култура, образование и личностно 

развитие на малки и големи. Фокус в дейността на екипа е 

провокиране на интерес и участие на обществеността на 

Пазарджик в изложби, пърформанси, проекти, обучителни 

събития и дългосрочни курсове за личностно и 

професионално развитие привлекателно място за творчески 

срещи, разговори, изложби, представяния на млади и 

утвърдени художници и автори, школи и творчески 

работилници.

Представената матрица за бюджет и финансова обосновка не са изготвени съгласно задължителните приложения по програмата.  Не е спазено 

задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение 52/48. На основание чл. 8а, 

ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2309-1409-17334 Интердисциплинарен 
проект

DOMA Art Foundation 
Фондация Изкуството да живееш красиво 99797 99 797,00

Българското изкуство, а още повече съвременното, у нас 

масово не се възприема като сериозна стойност и обект за 

инвестиции, за разлика от други европейски страни, 

превърнали го в икономическа сила. Проектът „Изкуството 

да живееш красиво“ цели да запълни това звено чрез 

регулярни дейности в негалерийни и независими 

пространства, като изложби, презентации и разговори с 

професионалисти, създавайки диалог между хората на 

изкуството и тези извън него, като представители на бизнеса 

и от други сфери.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  43/57. Не са 

представени доказателства, обосноваващи разходи по Т.1.3 - 1800 ЛВ.; Т.1.6 - 500 ЛВ.; Т.2.1.2-3000 ЛВ.; Т.2.2.2 - 36000 ЛВ. И Т.2.2.5 - 4800 ЛВ. На 

основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.
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ORG2022-2309-1414-17491 Културно 
предприемачество

Споделено работно 

място - Варна (Beehive) 
Сдружение

Развиване на културното 

предприемачество и 

образователни инициативи
68612,00 68 612,00

Проектът развива културното предприемачество, като 

предоставя пространство, знания и среда за развитие, чрез 

организацията на три международни събития във Варна и 

Пловдив - TEDx и StartupWeekend. Чрез тях, ще развие и 

разгърне творческия потенциал на своите участници в 

инициативите и ще предостави качествено творческо 

съдържание и неформално образование в дигитална среда. 

На основание чл. 33 от Закона за закрила и развитие на културата за получаване на средства от фонда могат да кандидатстват всички културни 

организации. В допълнителните разпоредби към закона е дадено определение за „културна организация“, което е преповторено и в условията на 

програмата. Това е юридическо лице, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на 

театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, 

фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство. "Сдружение Споделено Работно Място - Варна" Сдружение, ЕИК/ПИК 

176654644 е с вписани цели, които не съответстват на посоченото определение: Да обединява и насърчава интересите на своите членове в областта 

на иновациите и предприемаческите инициативи при изграждане на устойчива предприемаческа среда в Република България; да съдейства и 

подпомага своите членове при осъществяване и усъвършенстване на специфичната им предприемаческа дейност и използване на иновации; да 

извършва научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в областта на иновациите и предприемачеството; да проучва нормативните 

документи и такива от значение за практиката в областта на иновациите и предприемачеството, да изучава чуждия опит в тази дейност и при 

необходимост да дава предложения пред компетентните държавни органи за правното й регламентиране; да обменя добри практики между бизнеса 

и научната общност за предприемаческа дейност и иновации; да представлява интересите на членовете на сдружението пред държавните органи и 

институции, инвеститори и други органи и организации по общи въпроси свързани с иновации и предприемачество във връзка с изграждане на 

устойчива предприемаческа среда; да представлява членовете на Сдружението пред български, чуждестранни и международни институции и 

организации и защитава техните права и интереси; да си сътрудничи с всяка друга организация.чиито интереси съвпадат с тези на сдружението и 

при необходимост да стане неин член; да дава общи методически указания и насоки за практическа реализация и координация на дейността на 

членовете с цел нейното подобряване и оптимизиране; да повишава конкурентоспособността на членовете на Сдружението и отрасъла като цяло; 

да утвърждава високи професионални стандарти сред членовете си и предлага норми за професионална етика; да подпомага българските компании 

и предприемачи да интегрират дейности по подкрепа на предприемачеството, иновациите, сдружаването между предприемачи, старт-ъп 

инициативи, сътрудничество с академични институции и държавни органи в ежедневния си бизнес; да предложи на български компании и 

предприемачи възможности за допълнително обучение и обмяна на опит в сферата на предприемачеството и иновациите; да обедини усилията на 

бизнеса в реализирането на съвместни инициативи в подкрепа на предприемачеството и иновациите, като по този начин увеличи ефективността и 

крайния ефект за обществото; да изгради с помощта на българския бизнес ефективни работещи взаимоотношения с международни бизнес мрежи, с 

подобен предмет на дейност; да насърчава предлагането на качествени ИТ услуги у нас и в чужбина на конкурентни цени, посрещайки реалните 

нужди на потребителите; да разработва проекти, продукти и услуги в сферата на креативната и рекреативната индустрия. Да подпомага 

изпълнението на стратегиите на местни и инициативни групи. Във връзка с гореизложеното кандидатът не отговаря на условията за допустимост в 

конкурса.

ORG2022-2309-1414-17514 Изящни изкуства КупиИзкуство.БГ 
ЕООД Експо Артко 19 102756 75 756,00

Изложение за изкуство Експо Артко 19, което ще се провежда 

ежегодно в Палата 7 на Пловдивския панаир и ще бъде в 

традицията на салоните за изкуство. То ще развие нови 

публики и ще им позволи да изградят свои собствени 

художествени критерии, като ги превърне във важен фактор 

за развитието на пазара на изкуство. Експо Артко 19 ще бъде 

най-голямото и важно събитие за изкуство в България и едно 

от основните в Югоизточна Европа. 

Представеното заявление за участие в конкурса е подадено от  лице, което не е представляващ на кандидата. КупиИзкуство.БГ ЕООД се 

представлява от РОСИЦА МЛАДЕНОВА АНГЕЛОВА. Посоченият в заявлението ЕИК принадлежи на друго дружество - АРТКО19 ЕООД. Също така 

следва да се посочи, че КупиИзкуство.БГ, ЕИК 206564928, е регистрирано на 28.06.2021 г. и  не съответства на изискването на програмата: 

Кандидатстващи организации по Програмата могат да бъдат само
регистрираните не по-късно от септември 2020 г. Във връзка с гореизложеното кандидатът не отговаря на условията за административна 

допустимост .
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ORG2022-2309-1420-17461 Театър Ай Ем Студио ЕООД

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, 

ПОВИШАВАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ 

НА АДМИНИСТРАТИВЕН 

КАПАЦИТЕТ НА АЙ ЕМ 
СТУДИО

100000 100 000,00

Стратегията на организацията за периода до 2025 г. вкл. е 

свързана с изграждане на организационен и творчески 

потенциал за устойчиво развитие на театър Ай Ем Студио. 

Тя ще бъде постигната чрез подобряване мениджмънта и 

маркетинговата ни стратегия и практика, повишаване на 

организационния ни капацитет и развитие на собственото ни 

пространство, в което ще предлагаме богат и качествен 

репертоар, с цел изграждане на приобщаваща театрална 

култура и осигуряване на достъп и участие на широки 

аудитории.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%, организацията е създадена на 28.04.2015 г. 
и съотношението следва да е 40/60, но е 60/40 .

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2309-1421-17394 Изящни изкуства 0511 Дизайнс ЕООД
Курс по улично изкуство и 

графити из България
122298 94 798,00

Курс по улично изкуство и графити за всички възрасти от 12-

30г из цяла България. Идеята на курса е да обучават 

любители на това изкуство, чрез теория и практика. Идеята е 

да обиколим големите художествени училища на България и 

да работим с млади артисти като им предложим теоритична 

и практична лекция и работилница. Всеки участник ще 

получи необходимите материали за практикуването на този 

вид изкуство и ще изпълнява конкретна задача всеки път.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  38/62%. 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2309-1426-17511 Документално кино
Сдружение Балкански 

Документален Център 
Сдружение

Развите на БДЦ и София 
Документал 107439 86 316,00

Настоящият проект има за цел да подкрепи дейността на 

Балкански документален център и най-вече фестивалът за 

документално кино София Документал. София ДокуМентал е 

работеща платформа за дебата за човешките права чрез 

селекцията и показването пред широк кръг от българска и 

международна публика на качествени филми по темата. 

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  39/61. Не са 

представени доказателства, обосноваващи разходи по т.1.7-500 лв.; т.1.7.1 -850 лв.; т.2.1.1.3 - 5000 лв.; т.2.1.9 - 15646,64; т.2.1.10 - 1000 лв. и т.2.2.5 - 4500 

лв.. На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2309-1436-17503 Музика
Орфей 

Ентъртейнмънт ЕООД 
ЕООД

ViPart 23 130300 100 000,00

ViPart '23 е музикално-образователен проект, който има за 

цел да създаде център за обучение по музикални 

дисциплини, за творене и развиване на таланта до 

конкурентни на световно известните изпълнители нива. 

Проектът включва индивидуално обучение по различни 

стилове пеене, музикални инструменти и музикална теория, 

практика, солфеж и хармония. Предвидени са и групови 

обучения, семинари и занимания с известни личности. През 

2023 година ще се състоят концерти и ще се организират 

обучителни лагери.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  76/24. Не са 

представени доказателства, обосноваващи разходи, с изключение на хонорарите. На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. 
за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства

от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.
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ТОЧКИ
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СУМА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ

ORG2022-2309-1447-17524 Културна антропология АРТ сървиз ООД Много арт 20000 20 000,00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 

ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Представеното описание на проекта безсъдържателно и не е на български език. Съгласно чл. 6, ал. 1 от НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" когато 

документите са на чужд език, те се представят заедно със заверен превод на български език. Кандидатурата не съдържа нито един документ, поради 

което не следва да се изискват документи от кандидата на основание чл. 8а от НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА

ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА", тъй като те изцяло ще изградят съдържателно проекта. Проектът не отговаря на изискванията за 

административна допустимост.

ORG2022-2309-1450-17439 Фолклор

Национален 

музикално-фолклорен 

съюз "Орфеево 

изворче" Сдружение

 Интернет платформа за млади 

фолклорни музиканти - 

Орфеево изворче
86096 86 096,00

Изграждане на модерна уеб платформа за млади 

изпълнители, като представяме тях и тяхното творчество 

пред широка аудитория. Създаване на собствено 

висококачествено аудио-визулано съдържание, нови 

стойностни произведения и аранжименти заедно с младите 

изпълнители,  което да помогне за тяхното професионално 

развитие и реализация. Да развива продуцентска дейност, 

звукозаписна дейност, обучения, уебинари и др.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  38/62%. 

Матрицата за бюджет е  без дата 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2309-1450-17509 Цирк Сирма Ейджънси 
ЕООД Приказка в града 94600 94 600,00

Организацията има за цел да популяризира в страната и 

чужбина трупа “Канетикс” първата и единствена трупа в 

света за акробатика по фасади на сгради, да привлече нови 

партньори, агенции и работодатели. За целта трябва да се 

направят някой важни инвестиции, като да се закупят два 

мотора чрез които артистите да има много по голяма 

възможност за движение по вертикалните стени във всички 

посоки. Да се създаде история с мапинг прожекция, която ще 

придаде още по реален образ на спектакъла.

В първоначално приложената бюджетна матрица липсват имена на ръководителя на проекта. На кандидата е изпратено писмо по електронна поща 

и е дадена възможност в 5-дневен срок да представи бюджетна матрица с имена на ръководителя на проекта, дата, подпис и печат. В приложената 

повторно бюджетна матрица са правени съдържателни изменения, като са добавени разходи, поради което не следва да се приема.

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2309-1451-17348
Културно 

предприемачество Ларго Арт ЕООД

Устойчиво развитие на Арт 

Галерия Ларго, реализация на 

годишната изложбена 

програма и на петото издание 

на Международен Екслибрис 

Конкурс Варна

82578 82 578,00

Цели на проекта са устойчивото развитие на Арт Галерия 

Ларго през 2023 година, поддържане на установените 

международни партньорства и създаването на нови, 

ефективна реализация на годишната изложбена програма на 

галерията, осъществяване на петото издание на 

Международен Екслибрис Конкурс Варна, реализиране на 

образователна програма извън локацията ни чрез 

гостуването на две пътуващи изложби в училища и 

университети в страната.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  48/52. Не са 

обосновани разходи т. 2.1.4. Матрицата за бюджет е  без дата 

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.
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ORG2022-2309-1453-17519 Музика КОЛОБЪР ИН ЕООД "Такт" - работно заглавие 99400 99 400,00

Колобар ИН  е организация с културна дейност в сферата на 

създаване, развиване и разпространение на  платформи за 

иновативна музика, аудиовизуално изкуство и 

междудисциплинарни културни проекти. През следващата  

организацията планира да създаде и развие сайт,  за да има 

дигитално присъствие и разпознаваемост, да привлече и 

задържи административен и творчески екип и да представи 

боагат културна програма.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  61/39. Не са 

обосновани разходи. Матрицата за бюджет е  без дата и подпис на ръководителя.

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2309-1456-17489 Културно 
предприемачество КОМБИНО Фондация Smart Art 99932,40 99 932,40

Проектът цели да покачи организационния капацитет на 

организацията в посока обвързване на бизнес и култура; 

Изследване и създаване на културни стратегии в бизнеса и 

на бизнес стратегии в културата; Въвеждане на нови 

практики и изследвания; Провеждане на семинари и 

реализиране на подкасти; Създаване на студио за дигитална 

обработка на съдържание; Изграждане на нов спектакъл и 

нови костюми;  Образователна дейност.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  65/35. Не са 

обосновани разходи. На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 

предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2309-1458-17502
Интердисциплинарен 

проект

СОЦИАЛНА 

ФОНДАЦИЯ " ИНДИ - 

РОМА 97" Фондация

Организационни и творческо 
развитие 100000 100 000,00

Целта на проекта е да реализира стратегия за тригодишно 

развите в областта на изкуствата. За целта ще се работа за 

организационно, творческо развитие, връзка с публика и 

привличане на нови аудитории. Създаване на 

образователни програми и интердисциплинарни артистични 

проекти. Установяване на партньорски взаимоотношения с 

чужди аргонизации и мултиплициране на опит.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  46/54. Не са 

обосновани разходи. Матрицата за бюджет е  без дата и подпис на ръководителя.  На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. 
за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства

от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.
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ORG2022-2309-1458-17522 Интердисциплинарен 
проект

Фондация "Културни 

перспективи" 
Фондация

Културама 2023 98600,00 98 600,00

Основните цели на Фондацията се фокусират върху 

развитието на Фестивал и платформа Културама. В 

сегашната четвърта година ние представихме гости от 

Великобритания, Германия, Франция и Испания в нетипични 

места за концерти. От тук нататък нашата стратегия ще 

развива фестивалната платформа като място за креативни 

срещи, като все повече на фокус ще стои изкуството на 

младите автори и създаване на нови спектакли в рамката му, 

които да поемат по свой артистичен път.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  39/61. Не са 

представени доказателства, обосноваващи разходи, с изключение на хонорарите. Матрицата за бюджет е  без  име на ръководител на проекта, дата 

и подпис.  На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на 

средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2309-1504-17529 Литература Български Бестселър  
ЕООД

БИБЛИОТЕКА - ВИЖ 
БЪЛГАРИЯ

97680,00 97 680,00

Проектът „Библиотека – Виж България“ включва издания, 

които отразяват древното и богато културно – историческо 

наследство по българските земи,  традиции  и постижения в 

миналото и днес - емблематични книги от книжовното ни 

наследство и популярни съвременни автори и т. н. Всяка 

книга от „Библиотека – Виж България“ представя страната 

ни  с емоцията на културно-историческите факти. 

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  4/96. 

Неправилно е попълнена матрицата за бюджет, има разлика в стойностите между колона „общо разходи“ и обща стойност, тъй като не са описани 

правилно т.1.1 и т.2.3. Матрицата за бюджет е  без наименование на организацията, дата и подпис.  На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 

от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.

ORG2022-2109-1705-16990 Музика Блубалу Рекърдс ООД 
ООД Музикални библиотеки 98640 75 840,00

Разрастване на звукозаписната компания Блубалу Рекърдс 

чрез приобщаване на музиканти, композитори и автори за 

създаване на  музикални библиотеки за нуждитена киното, 

театъра и дриги крайни потребители. Установяване на 

позиция на пазара в този сектор не само в България, но и в 

световното интернет пространство. Установяване на трайни 

партньорства с продуценти и режисьори в кино и 

телевизионния сектор.

Не е спазено задължително изискуемото съотношение между структурни и продукционни разходи 40/60%,  предвидено е съотношение  31,17/ 68,83%.

На основание чл. 8а, ал. 2, т.5 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от 

Национален фонд "Култура" проектът не отговаря на условията за административна допустимост.
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ORG2022-1409-2047-16872 Дизайн МИЛЕНА СТОЙНОВА 

ЕТ  Друга П.Ф.

Подпомагане на технологично 

обноваване на фирмата
30000 30 000,00

нужни са ми пари за технологично обновЯване на фирмата. 

ЗАНИМАВАМ СЕ С УЕБ ДИЗЙАН И ПРОГРАМИРАНЕ

Кандидатът не отговаря на изискването на програма Едногодишен грант за допустимост: културни организации по смисъла на Закона за закрила и 

развитие на културата с дейност (активност*) в сферата на културата в периода най-малко 2020 – 2022 г. (вкл. при прехвърляне на предприятие и 

преобразуване).  Кандидатът не е юридическо лице, а едноличен търговец. На основание чл. 56 от Търговския закон едноличният търговец е 

физическо, не юридическо лице.  Кандидатът не е представил Заявление за участие в конкурса. Представените бюджетна матрица и обосновка са 

без съдържание. Кандидатът не отговаря на изискванията за административна допустимост.

ORG2022-1509-1745-16896 Театър Театър "Карлсон" 
ЕООД

Развитие на театър Карлсон и 

създаване на нови театрални 

продукти, насочени към 

семейната аудитория

52000 52 000,00

Целти се създаване на нови театрални продукти, насочени 

към семейната аудитория за повишаване на устойчивостта 

във времето и независимостта на театър Карлсон. По-

широкият сегмент на целевите публики - от деца до техните 

най-възрастни родственици ще позволи да обогатим 

репертоара си и да се утвърдим като сцена, обединяваща 

всички поколения публики. Развитието ни е насочено към 

създаване на нови художествени продукти, повишаване на 

организационния капацитет,  качеството и обхвата на 

репертоара ни.

Проектът е недопустим на основание чл. 8а, ал. 1, т. 5 от НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА - представеният бюджет на кандидатстващия проект не 

отговаря на задължителните реквизити в съответствие с конкурсните условия. Приложеният бюджет не е в изискуемата форма, не е е представен в 

pdf и exel и финансовата обосновка не е придружена с изискуемите оферти.


