
Област от 

изкуството и 

кулутрата Жанр Кандидат Име на проекта Кратко описание / резюме Мотивация на комисията Решение

TI 144 20 IND1214 1 Литература Поезия

Тодорка 

Йорданова 

Минева-

Праматарова

Превод на поезията в 

проза на Емил Верхарн и 

представянето й пред 

българската публика 

онлайн и на живо

Първи превод на български на поезията в 

проза на белгийския символист Емил 

Верхарн и представянето й в блог, 

създаден за целите на проекта, в онлайн 

платформите за литература и изкуство у 

нас, в YouTube и в Литературен вестник, 

както и пред публика на живо. Тези поеми 

рушат установените синтактични, 

лексикални и прозодични рамки на езика 

и са отредени, по думите на Вернхарн, за 

живите хора от бъдещето.

Проектът заслужава подкрепа, тъй като цели да запознае 

четящата аудитория у нас с поезията в проза на Емил Верхарн, 

един от най-талантливите белгийски поети. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND1656 2

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, 

Музика, 

Нови медии

Музика за 

соло 

инструмент 

и 

електроник

а

Михаил 

Маринов 

Големинов

Създаване, продуциране 

и разпространение на 

нови авторски творби за 

пиано, електроника и 

видео

Проектът представлява реализиране на 

творческа идея, съдържаща композиране 

на нови инструмантални творби, базирани 

на интеракция на класически акустичен 

инструмент/пиано/ с дигитални системи и 

смесени медии.Във заключителната фаза 

проектът предвижда zзвукозапис, 

видеозаснемане и разпространение на 

резултатите, във такава среда, каквато 

ситуацията позволява.

Проектът популяризира българско културно съдържание и 

представя нов български авторски музикален продукт с 

висока художествена стойност.  Проектът отговаря на всички 

изисквания, приоритети и цели на програмата, съдържа 

новаторски търсения и потенциал в посока симбиоза между 

класическо и дигитално. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2246 3

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Музика

Класическа 

музика

Анжела Тошева 

Тошева

Звукозапис, 

видеозаснемане, 

продуциране и 

разпространение на 

изпълнителски проект с 

клавирна музика /соната 

Hammerklavier/ на Лудвиг 

ван Бетовен

Проектът включва студиен звукозапис, 

видеозаснемане, продуциране и 

разпространение на едночасовата 

клавирна соната Hammerklavier, опус 106, 

от Лудвиг ван Бетовен. Проектът е 

посветен на 250-годишнината от 

рождението на великия композитор.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата, 

като предоставя възможност за разширен достъп до 

високохудожествен продукт. Кандидатът е водещ изпълнител. 

Има потенциал за надграждане на идеята. Представянето на 

класическа музика в съвременна аудиовизуална среда 

разширява възможността за диалог с публиката. Проектът се 

предлага за финансиране. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3592 4 Театър

Куклен 

театър

МАРИЯНА 

ДОЙЧИНОВА 

ГРИГОРОВА Заедно един до друг

Проектът "Заедно един до друг"е насочен 

към деца и ученици от 3 до 8-годишна 

възраст и има за цел да насочи 

вниманието на малките зрители към 

големите проблеми, свързани с опазване 

на околната среда и природата.

Интересен проект с потенциал за развитие, който допринася 

за целите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4395 5

Изящни 

изкуства, 

Приложни 

изкуства

Красимир 

Георгиев 

Георгиев "ВРЕМЕВИ ТУНЕЛИ"

Проектът"ВРЕМЕВИ ТУНЕЛИ"обединява 

множество идеи и хипотези свързани с 

човека и човешката история. Проектът 

съдържа: Ръчно изработени Ювелирни 

скулптури от ковано злато и сребро,както 

и картини-туш,перо.

Проектът е подробно написан и отразява приоритетите на 

програмата „Творчески инициативи“. Предлага се за финансиране

Входящ номер

Списък проекти по програма "Творчески Инициативи" 2020 на НФК



TI 144 20 IND4432 6 Литература Мода

Наталия 

Корнелиева 

Живкова

Поп-ъп изложби Четири 

сетива , 4 модни 

колекции, представени в 

4 изложби

Проект Четири сетива Четири поп-ъп 

изложби, в които ще бъдат представени 4 

модни колекции. Всяка изложба ще бъде 

отразена с различно събитие в централна 

локация в София. Самото пространство ще 

бъде аранжирано по различен начин, 

дрехите ще бъдат изложени в 

специалната среда, която ще бъде 

обособена за различните ни сетива-

музика, аромат, визия и вкус и така, всяко 

събитие ще бъде различно цялостно 

преживяване.

Проектът е развит в насоката на приоритетите на програмата с 

представяне на четири модни колекции с четири поп-ъп 

изложби пред широка публика. Наситен е с разнопосочни 

елементи, които разбиват целостта му и би могъл да се 

доработи в насока на формиране на по-ясна и конкретна 

стратегия, както и по-оригинално и интерактивно 

привличането на публиката. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2923 7 Музика Поп и Джаз

Рут Неделчева 

Колева

Реализация на нов албум 

на Рут Колева

Реализиране на новия албум на Рут 

Колева с международно разпространение 

в над 20 държави. Албумът с работно 

заглавие "All the guys" ще съдържа 10 

оригинални композиции, като част от 

записите ще се състоят чрез иновативната 

платформа "Razu" която ще позволи да се 

записва дистанционно давайки шанс за 

колаборация между различни артисти и 

музиканти в различни държави, 

създавайки устойчив метод на работа във 

времето на Ковид-19.

Артистът е  доказал своите качества, с изявен и ярък стил. 

Проектът ще е важен и своеобразен пробив в света на 

съвременната българска поп музика. Напълно в съзвучие с 

критериите и приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4419 8

Изящни 

изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект

Миляна 

Велинова 

Стефанова

"Орфей- иновация в 

традицията"

Предложението цели създаване на 

продукт, който популяризира българско 

културно съдържание, обединявайки 

любима легенда, специфична живописна 

техника и иновативен подход на 

изобразяване. Знакови сцени от мита за 

Орфей ще бъдат нарисувани върху цветна 

каменна основа, предварително 

третирайки повърхността с не термична 

плазма. Съвременният авторски подход 

ще се представи чрез видео, което ще се 

използва и като средство за 

популяризация.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата 

като цели да популяризира специфична живописна техника и 

да представи популярна легенда. Предвидена е ясна 

програма за популаризиране на резултатите. Кандидатът 

притежава необходимата квалификация за реализиране на 

проекта, което е видимо от посочените реализирани проекти. 

Проектът ще допринесе за професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4517 9

Литература, 

Театър Комедия

Олег Христов 

Ковачев

Книга с пиеси за деца от 

Олег Ковачев

Събиране в книга на десетина пиеси, 

които съм писал през годините, за моето 

детски студио "Малки таланти ОК" Трябва 

да се редактират и пригодят за издаване в 

сборник, за да достигнат до училища и 

други детски театрални групи.

Известен български кинооператор и кинорежисьор, който 

наред с това е и мениджър на АРТ студио за деца, 

кандидатства, за да събере и издаде авторските си детски 

пиеси. Дългата филмография на твореца гарантира успех и в 

попрището на театъра, и то за малки (и пораснали) зрители. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND0956 10

Изящни 

изкуства, 

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект

Пърформан

с 

интерактивн

о видео на 

живо

Ния Иванова 

Пушкарова

Серия пърформанс и 

видео в квартала

С настоящия проект предлагам 

интерактивно излъчване на живо с 

възможност за въздействие и в дигитална 

среда на пърформанс видео серии върху 

фасади на жилищни блокове в 

кварталите: Лозенец, Изток, Люлин и 

Надежда. Темите на излъчваните на живо 

пърформанси са свързани с отдалеченоста 

ни и възможна връзка помежду чрез 

медиите.

Проектът е детайлно разписан и добре аргументиран. 

Творческият подход е интригуващ със своята интерактивност 

и въвеждането на съвременни артистични практики. 

Кандидатът има нужните квалификация и опит за качествена 

реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4498 11 Музика

Акустичен 

алтернативе

н рок

Димо 

Симеонов 

Стоянов P.I.F. Acoustic

Проектът "P.I.F. Acoustic" представлява 

създаване на музикален албум с най-

известните и утвърдили се през 

последните 20 години песни на група P.I.F. 

в акустичен вариант. Песните ще бъдат 

записани, смесени и мастерирани отново 

като в процеса ще бъдат използвани само 

акустични инструменти. Албумът ще се 

разпространява на CD и в 

международните музикални платформи, 

като причината за създаването му е 

усиленото търсене на такъв продукт на 

групата.

Проектът популяризира българско културно съдържание в 

областта на музикалното изкуство, носи в себе си иновативен 

характер и нов подход при представяне на музикалното 

съдържание. Кандидатите са доказани артисти със сериозна 

биография с потенциал за успешно реализиране на проекта. 

Проектът отговаря изцяло на целите и приоритетите на 

програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4532 12 Музика

Акустичен 

алтернативе

н рок

Иван Йорданов 

Велков P.I.F. Acoustic

Проектът "P.I.F. Acoustic" представлява 

създаване на музикален албум с най-

известните и утвърдили се през 

последните 20 години песни на група P.I.F. 

в акустичен вариант. Песните ще бъдат 

записани, смесени и мастерирани отново 

като в процеса ще бъдат използвани само 

акустични инструменти. Албумът ще се 

разпространява на CD и в 

международните музикални платформи, 

като причината за създаването му е 

усиленото търсене на такъв продукт на 

групата.

Проектът популяризира българско културно съдържание в 

областта на музикалното изкуство, носи в себе си иновативен 

характер и нов подход при представяне на музикалното 

съдържание. Кандидатите са доказани артисти със сериозна 

биография с потенциал за успешно реализиране на проекта. 

Проектът отговаря изцяло на целите и приоритетите на 

програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3596 13

Изящни 

изкуства Живопис

Владимир 

Веселинов 

Цоневски

Самостоятелна изложба 

живопис посветена на 

град Русе

Изложбата ще бъде съставена от 30 

маслени картини на тема русенски 

пейзажи и фигурални композиции.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата. 

Проектът допринася за популяризиране на българско 

културно съдържание или такова, което засяга и 

популяризира български произведения. Проектът ще 

допринесе за професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4490 14

Приложни 

изкуства

Техники с 

мрежа, 

хартия и 

лепило

Стела 

Кирилова 

Върбанова Преоткриване

Проект Преоткриване популяризира 

съвременни техники за работа с хартия и 

провокира социалната отговорност. Ще 

бъдат създадени 8 кучета, които ще бъдат 

представени чрез три изложба на живо: 

на закрито с преки целеви аудитории и 

две изложби с широка аудитория в 

градска среда и публични пространства. 

По проекта ще бъде заснет 

видеоматериал, който ще бъде 

разпространен и популяризиран в 

дигитална среда: сайтове за 

видеосподеляне и социални мрежи.

Проектът няма яснo поставена цел и аргументация. Няма 

достатъчно данни, като потвърждение, че кандидатът 

притежава необходимата квалификация за реализиране на 

продукта. Развитата концепция за социални послания, 

залегнала в създаването на обектите на изкуството (8 фигури 

на кучета в реален размер, изработени от мрежа, хартия и 

лепило) би трябвало да се доизчисти и доизясни, и да бъде 

насочена към по-дълбоко символно и знаково ниво. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND4556 15

Изящни 

изкуства Живопис

Росен 

Людмилов 

Марковски Класически портрети

Проектът цели осигуряване на творческа 

подкрепа на художника за създаване на 

15 класически портрета в условията на 

кризисна ситуация, чрез интерактивни 

похвати за достигане и активно включване 

на аудиторията; представяния в публична 

среда съобразно ограниченията, в 

дигитална среда чрез пряко на живо 

излъчване в социални мрежи, създаване и 

разпространение на видео материл за 

популяризиране на българското 

съвременно изкуство, подкрепено от НФК.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата. 

Авторът е добре познат в артистичната общност, работи 

активно и притежава необходимия квалификация за 

реализиране на проекта. Проектът ще допринесе за 

професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2632 16 Литература Поезия

Борис Асенов 

Роканов Поезия в Храма

"Поезия в Храма" представлява портрет на 

поета Борис Роканов чрез авторски 

рецитали в Православните храмове на 

Пловдив. Рециталите ще се случват в 

съпровод с църковният хор на Храм "Св. 

Преобрежение Господне", 

Пловдив.Поетичните четения ще бъдат 

видео документирани и достъпни в 

интернет пространството.

Амбициозен и провокативен проект, който заслужава да бъде 

премислен и разширен по посока на реалистично изпълнение 

и разширяване към нетрадиционни сцени. Идеята на 

кандидата отговаря на целите на програмата да популяризира 

български творби. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4014 17 Музика

Христо 

Александров 

Михалков P.I.F. Acoustic

Проектът "P.I.F. Acoustic" представлява 

създаване на музикален албум с най-

известните и утвърдили се през 

последните 20 години песни на група P.I.F. 

в акустичен вариант. Песните ще бъдат 

записани, смесени и мастерирани отново 

като в процеса ще бъдат използвани само 

акустични инструменти. Албумът ще се 

разпространява на CD и в 

международните музикални платформи, 

като причината за създаването му е 

усиленото търсене на такъв продукт на 

групата.

Проектът популяризира българско културно съдържание в 

областта на музикалното изкуство, носи в себе си иновативен 

характер и нов подход при представяне на музикалното 

съдържание. Кандидатите са доказани артисти със сериозна 

биография с потенциал за успешно реализиране на проекта. 

Проектът отговаря изцяло на целите и приоритетите на 

програмата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4444 18

Дигитални 

изкуства, 

Игрално 

кино, 

Фолклор

Асен Иванов 

Тасев

"ЩАМ" - сценарий и 

платформа за 

иновативно-

дигитализиран кино-

проект

Създаване на драматургичната основа и 

на дигитална платформа за следния 

иновативен филмов проект "ЩАМ"... 

ИДЕЯ.

Проектът формално отговаря на приоритетите на програмата, 

но не е достатъчно ясно и детайлно аргументиран. 

Разглежданият проект е част, етап от създаването на по голям 

проект. Исканото финансиране е за написване на сценарна 

схема и подготовка по създаване на дигитална платформа. 

Творческата концепция не е  убедително обоснована. Идеята 

за антиутопичен разказ за мястото на човека в нехуманна 

среда е любопитна, но не достатъчно защитена от кандидата. 

Липсва идейната връзка и послание между темата за 

заразата/заплаха и българските вицовете. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND4557 19 Музика

Акустичен 

алтернативе

н рок

Мартин Иванов 

Профиров P.I.F. Acoustic

Проектът P.I.F. Acoustic ще представлява 

създаване на музикален албум с най-

известните и утвърдили се през 

последните 20 години песни на група P.I.F. 

в акустичен вариянт. Песните ще бъдат 

записани, смесени и мастерирани отново 

като в процеса ще бъдат използвани само 

акустични инструменти. Албумът ще се 

разпространява на CD и международните 

музикални платформи, като причината за 

създаването му е усиленото търсене на 

такъв продукт на групата.

Проектът популяризира българско културно съдържание в 

областта на музикалното изкуство, носи в себе си иновативен 

характер и нов подход при представяне на музикалното 

съдържание. Кандидатите са доказани артисти със сериозна 

биография с потенциал за успешно реализиране на проекта. 

Проектът отговаря изцяло на целите и приоритетите на 

програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2603 20

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, 

Театър

Телевизион

на 

поредица от 

кратки 

театрални 

форми на 

кукления и 

драматични

я театър, 

приспособе

ни за 

излъчване в 

ефир на 

живо.

МАЛИН 

СЛАВЧЕВ 

МАРИНОВ

ПРИКАЗКИ ЗА МАЛКИ И 

ГОЛЕМИ

ПРИКАЗКИ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ е кратка 

театрална камерна форма за излъчване на 

живо в платформите на интернет.

Добре изграден проект, включващ забавно-познавателен, 

естетически и педагогически подход насочен към публиката 

на подрастващите. Отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Би постигнал добра интеракция с детската 

публика, включвайки я като звено в подбора на разказана 

история, или активен участник. Проект, включващ както 

традиционни, така и интерактивни начини на 

разпространение и привличане на публиката. Насочеността 

не само към подрастващите, а и към цялото семейство, добре 

развива предложения поотенциал. Има данни за устойчивост 

и надграждане и последващо развитие. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4213 21 Музика

поп, соул, 

фънк, рок

Валери Петков 

Иванов Сезонът на любовта

Създаване и запис в професионално 

студио на седем музикални произведения 

за бас китара. Пиесите ще бъдат 

изградени и записани с придружаващи 

инструменти пиано, китара, ударни, като 

стиловата им насоченост ще бъде доста 

широкообхватна, соул, фънк, поп, рок. 

Интерактивно представяне на проекта в 

популярни интернет канали Facebook, 

Youtube, Vbox, Twitter. Предоставяне на 

пиесите от проекта на радиостанциите в 

страната и чужбина за излъчване.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Артистът има потенциал по отношение на критериите на 

програмата. Проектът не е задълбочено описан, но би могло 

да се очаква интересно развитие за българската съвременна 

рок сцена. Проектът се предлага за финансиране. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4547 22

Изящни 

изкуства, 

Литература

Илюстрация 

и текст

Сотир Георгиев 

Гелев

Защо госпожица Дора се 

научи да пече курабийки

Създаване на богато илюстрирана детска 

книга, в която текстът и илюстрациите ще 

бъдат балансирани и ще имат 

равностойно значение в развитието на 

сюжета и посланията.

Много добре развит и представен проект за илюстрирана 

съвременна детска книга. Националните проекти, насочени 

към детска и младежка публика от последните години, все 

още са ограничени. „Защо госпожица Дора се научи да пече 

курабийки“ доста умело би привлякъл подрастващата 

публика. Проектът има ясни, конкретно посочени и 

многообразни цели и последващи резултати. Добре намерен 

и работещ приоритет за търсенето на оригинални национални 

книги и истории от последните години. Компилацията от 

добра история и подходящи илюстрации . Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4546 23

Изящни 

изкуства, 

Литература Илюстрация

Пенко Георгиев 

Гелев Тамара /втора част/

Създаване на илюстрациите към втора 

част на графичната новела "Тамара" в 

обем от трийсет и шест страници /около 

300 илюстрации/. Жанрът на новелата е 

юношеска приключенска "твърда" 

фантастика.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата и 

допринася за популяризиране на българско културно 

съдържание или такова, което засяга и популяризира 

български произведения. Кандидатът притежава 

необходимия квалификация за реализиране на проекта, 

което е видимо от посочените реализирани проекти. 

Проектът ще допринесе за професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4075 24 Музика поп/рок

Бойко Стоянов 

Иванов

Истории от пораснало 

момче

Проекта "Истории от пораснало момче" е 

създаване и запис в студио на шест 

музикални произведения/песни с поп/рок 

насоченост.Проекта ще бъде 

популяризиран интерактивно в онлайн 

среда в интернет платформите YouTube, 

Facebook, Twitter. Всички записани песни 

ще могат да се изтеглят безплатно от 

потребителите във Facebook. Музикалните 

произведения ще бъдат предоставени за 

излъчване на радиостанции в страната и 

чужбина.

Заради потенциала на автора проектът може да получи 

подкрепа. Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата, тъй като предвижда представяне на българска 

музика пред широка публика. Проектът е добре аргументиран 

и детайлно написан, има ясни цели, ясна целева група, 

конкретни дейности, добре описани резултати. Проектът би 

допринесъл за професионалното развитие на кандидата.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4383 25

Изящни 

изкуства

Маргарита 

Петрова 

Станилова Green Bulgaria

Проектът представлява цикъл от пет 

картини свързани с природата на 

България.

Проектът формално отговаря на приоритетите и целите на 

програмата, но идеята не е достатъчно ясно изразена и 

липсва устойчивост. Твърде общ като намерение, липсва 

конструктивно описание на проектното предложение. Не се предлага за финансиране



TI 144 20 IND3012 26 Музика

поп музика, 

песенен 

жанр

Анелия 

Павлова 

Павлова

ЛЕТЕН ДЕН песен на 

български език, 

изпълнители трио 

МИЛЕВ, ГЕНОВА, 

БЛАГОЕВ

ЛЕТЕН ДЕН е песен на български, написана 

от Анелия Павлова или Нели от POPCORN, 

специално за МИЛЕВ, ГЕНОВА, БЛАГОЕВ. 

Триото от НМУ ще покаже своите скрити 

таланти,всеки от тях свири на повече от 

два инструмента. Реализацията на ЛЕТЕН 

ДЕН ще бъде съпроводена от КАРАОКЕ 

версия, както и от видео уроци по китарен 

акомпанимент. Успешният дебют на 

младежите беше с песента Докторска 

градина.

Проектът отговаря на целите на програмата за създаване на 

авторска българска музика. Изпълнителите са млади 

музиканти, възпитаници на Национално музикално училища 

"Любомир Пипков", с добри професионални качества и 

заслужават да бъдат поощрени. Проектът има потенциал да 

достигне до широк кръг от публика и да повиши интереса на 

публиката към авторската съвременна българска музика. 

Проектът дава шанс и е насочен към млади изпълнители и 

съответно - към млада публика, което му дава добра 

перспектива. Би било интересно да прерасне към цялостен 

продукт/албум. Проектът отговаря на всички приоритети и 

цели на програмата и се предлага за финансиране.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3289 27 Театър

Образовате

лно-

развлекател

ен театър

Дечко Минчев 

Чунтов

Aдаптивен и 

интерактивен-

поучителен театрален 

моно спектакъл за деца

Спектакъл предназначен за щироката 

детска аудитория, зажадняла за жива 

връзка с артистичното приключение. Тя 

ще се наслади на богата смесица от най-

популярните класически български детски 

паснички, танци, итерактивни дидактични 

игри, поучителни смешки за опазване на 

здравето, образователни истории за 

адаптиране към кризисната ситуация чрез 

иновативен подход за живо по-активното 

въвличане на детската публика. Играе се в 

камерна среда на открито.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата, 

насочен е към детска публика. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3012 28 Подадена втора кандидатура от един и същ профил.

TI 144 20 IND3324 29 Литература роман

Валери 

Кирилов 

Славчев "Време за обичане"

Издаване на роман "Време за обичане". 

Произведението ще бъде представено в 

интерактивен вид като Аудио книга в 

онлайн пространства YouTube, FAcebook, 

Twitter, Vbox. Чрез Съюз на слепите в 

България Аудио-романа ще бъде 

предоставен на незрящите хора в 

страната. Проектът ще бъде издаден и 

като печатно издание - книга. Безплатно 

предоставяне на копие от интерактивното 

и печатното издание на романа на десет 

библиотеки в страната.

Творецът предвижда с този проект да прекрачи от 

съвременната музика и живописта към литературата и да 

премери сили във вечните сюжети за любовта и времето. 

Липсват обаче пояснения за същината на романа, което 

възнамерява да създаде, предоставени са само иновативни 

виждания как да го разпространи. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3694 30 Музика

Класическа 

музика с 

фолклорни 

елементи

Иван 

Стилиянов 

Иванов

Цикъл от авторски пиеси 

за класическа китара с 

фолклорни мотиви - 

сборник ноти и видео 

представяне

Създаване на сборник с пиеси за 

класическа китара, в който са поместени 

авторски композиции. Те са с автентични 

фолклорни мотиви, неравноделни 

размери, характерни за българската 

народна музика, а също и с разнообразни 

похвати, свързани с изпълнителското 

изкуство на класическата китара.Ще бъде 

предоставен и видео материал с 

изпълнение на пиесите от автора.

Проектът отговаря на целите на програмата. Предлага 

творчески продукт - авторски пиеси за класическа китара на 

фолклорна основа. Ще бъде полезен при добра художествена 

реализация и художествен вкус. Кандидатът е утвърден 

изпълнител. Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата. Проектът се предлага за финансиране. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4409 31 Литература драма

Магдалена 

Любомирова 

Борисова П/Р/ОЧЕТИ ТЕАТЪРА

П/Р/ОЧЕТИ ТЕАТЪРА - електронна книга, 

сборник с двадесет и една пиеси, състоящ 

се от три отделни модула всеки от тях 

съдържащ по седем пиеси. Първия модул 

е насочен към възрастовата целева група 

от три до седем години. Част от тях са с 

образователен характер. Втория се 

ангажира с пиеси за деца от седем до 

шестнайсет години. Третата час е за 

възрастни. Седем от всичките пиеси са 

нови и непубликувани никъде. Общ обем 

над 400 страници.

Добре аргументирано и подробно описано намерение да се 

издаде авторска книга с пиеси за деца, разпределена в три 

възрастови групи. Кандидатът целенасочено е избрал и 

следва попрището си в драматургията за деца. Мненията за 

заглавието на идеята може да се разминат, но проектът 

заслужава подкрепа. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3096 32

Изящни 

изкуства, 

Културно 

наследство, 

Музейна 

дейност Н/П

Майа 

Стефанова 

Стоилова

Оцвети българското 

изкуство

Проектът *Оцвети българското изкуство* 

цели чрез иновативен подход да вдъхнови 

най-младото поколение да се запознае с 

българското изкуство. Ръчно нарисуваните 

картини за оцветяване ще дадат творческа 

свобода на малките художници, а 

проектът ще им покаже оригиналите и 

чрез игра ще им разкаже любопитни и 

интересни факти за българските творци и 

националното ни културно наследство.

 Проектът е добре аргументиран и детайлно написан като 

съчетава ясни цели и целева група с конкретни дейности и 

постижими резултати. Допринася за целите на програмата. 

Предвижда дейности, които да привлекат детска аудитория. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2727 33

Анимационн

о кино, 

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Документал

но кино, 

Игрално 

кино, Нови 

медии

Николай 

Здравков 

Стоичков Визуални разкази

Визуални художествени разкази, 

обхващащи общозначими човешки теми, 

реализирани като късометражни филми 

тип импресии. За сценарна основа ще се 

използват откъси от български романи, 

разкази, цитати на емблематични 

личности или знакови сцени от български 

филми. Целта е да се представят 

обществено значими теми и да се 

провокират дискусии чрез вдъхновяващ и 

утвърждаващ културните ни ценности 

похват.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата с 

популяризиране на класически български произведения, 

основа и вдъхновител на отделните късометражни филми,  

както и потенциал за устойчивост и надграждане. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4539 34

Игрално 

кино

Владимир 

Николаев 

Петев

"2х1 - създаване на 

сценарий"

"2х1 - създаване на сценарий" е проект за 

написването на авторска филмов 

сценарий на български език с висока 

драматургична стойност. За целите на 

създаването му, ще бъдат 

идентифицирани в общ план подходящи 

актьори, съответстващи на персонажите, 

развити в текста, както и конкретни 

локации, на които би било подходящо да 

се развива действието.

Проектът е свързван с написването на сценарий за 

пълнометражен игрален филм. Темата, целите кореспондират 

с приоритетите и целите на програмата - потенциал за 

устойчивост и надграждане на проектното предложение

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4650 35 Музика поп/рок

Борис 

Костадинов 

Грудев Екстремум 2021

Създаване и записване в професионално 

студио шест музикални произведения. 

Всяка една от песните ще бъде 

популяризирана в онлайн пространствата 

Facebook, Youtube, Twitter, Instagram. 

Произведения ще бъдат представени и на 

всички концертни изпълнения на група 

Extremum през 2021 г. , както и изпратени 

на радиостанциите в България.

Проектът отговаря на целите на програмата за създаване и 

популяризиране на българска музикална продукция и 

планира разпространение в интернет среда, което е причина 

да бъде достъпен и в кризисни ситуации, като тази с COVID. 

Проектът има алтернативен характер, но препоръчвам да се 

помисли за по-добро и подробно представяне и обосновка на 

целите и аргументите, свързани със същността на проекта. 

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата, 

но може да се помисли за по-доброто му представяне, 

разписване и аргументиране. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2793 36

Изящни 

изкуства скулптура

Иван Чавдаров 

Янев

Юбилейна Изложба 

Скулптура Юбилейна изложба скулптура

Проектът допринася за популяризиране на българската 

скулптура и културно наследство, отговаря на заложените 

приоритети на програмата, както и за затвърждаването на 

твореца. Има потенциал за привличане на публики и 

устойчивост. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3505 37 Музика поп/рок

Михаил 

Божанов 

Желев Седем дни любов

Проекта "Седем дни любов" включва 

създаване и запис в професионално 

студио на седем песни. Стиловата 

насоченост произведенията е поп/рок, 

изпяти на български език. Песните от 

проекта ще бъдат широко представени в 

интерактивна среда, както и на концертни 

изяви от група Хоризонт след 

реализирането на проекта., като живите 

изпълнения пред публика ще са в 

зависимост от епидемиологичната 

обстановка в страната.

Проектът "Седем дни любов" с идеята за създаване и запис в 

професионално студио на седем песни в жанра на поп и рок 

музиката не е убедително аргументиран.  Артистът има 

потенциал в контекста на рок групата, с която е обвързан. 

Проектът  има среден потенциал по отношение на критериите 

на програмата, но по-скоро е трудно да се открият сериозни 

аргументи за развитието и реализирането му. Не се предлага за финансиране



TI 144 20 IND4648 38

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, 

Приложни 

изкуства, 

Театър, 

Фотография

Теодора 

Георгиева 

Тодорова Портманто

"Портманто" е проект за реформиране на 

фоайето на Държавен куклен театър - 

Сливен. Тази специфична част от 

театралната сграда ще се превърне в 

социално пространство, където, чрез 

обособяване на различни зони, 

включващи творчески кът, интерактивна 

изложба на архивни кукли, декори и 

снимки и място за представяне на всички 

актуални събития, публиката ще бъде 

активно въвлечена в куклено-театралната 

атмосфера и история още от входа на 

сградата.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата. 

Кандидатът притежава необходимия квалификация за 

реализиране на проекта, което е видимо от посочените 

реализирани проекти. Проектът ще допринесе за 

професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3202 39

Приложни 

изкуства

Борислав 

Ненчев Кръстев

Борислав Ненчев Кръстев 

- Изкуството на брошката

Брошката винаги е била използвана като 

символ на индентичност, себеизразяване 

и индивидуалност. Създавайки тази 

колекция брошки, искам да покажа точно 

това, добавяйки моя собствен поглед и 

гледна точка към темата.

Проектът отговаря  в общ план на приоритетите и целите на 

програмата. Допринася се за популяризиране на българското 

ювелирно изкуство. Кандидатът притежава необходимата 

квалификация за реализиране на проекта и ще се допринесе 

за професионалното му развитие и популяризиране на 

неговото творчество. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4667 40 Литература поезия

Васил Савов 

Вълчев И те прегръщам

Създаване на стихосбирка. Проекта ще 

бъде реализиран като аудио стихосбирка 

и представен и в онлайн среда 

Youtube,Facebook,Vbox,сайт за литература 

Хулите. Стихосбирката ще бъде издадена 

и на хартиен носител в ограничен тираж.

Кандидатът е музикант, барабанист и е издал вече две 

стихосбирки. Аргументирал е намерението си да съчини 

аудио стихосбирка и да я представи "интерактивно с картина, 

глас и поезия, неща, които няма как да останат 

незабелязани“. Проектът ще спомогне творческото развитие 

на кандидата, поради което се прелага за финансиране. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4664 41

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Документал

но кино, 

Културно 

наследство, 

Фолклор, 

Фотография, 

Хорово 

изкуство

Аудиовизуа

лни 

изкуства

Кирил Емилов 

Константинов

Автентична музика през 

обектива

Проектът предвижда създаване на 

аудиовизуални творби представящ 

процеса по записване на 4 автентични 

народни песни. Незаписваните и 

неизпълнявани публично песни са 

разучени от вокална група Йове под 

ръководството на Марек Дяков. Проектът 

предвижда също заснемане на певците от 

състава и семействата им в автентични 

носии в контрастна урбанистична среда. 

Заключителна част е изложба концерт за 

показване на аудиовизуалните 

произведения.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и има 

потенциал да популляризира българско културно наследство 

(песни и носии) чрез аудиовизулани творби. Има потенциал 

за устойчивост и популяризиране на резултатите. Въвлича 

изявени артисти. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND2117 42

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, 

Приложни 

изкуства, 

Театър, 

Фотография

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Приложни 

изкуства, 

Театър, 

Фотография

Борис 

Стефанов 

Далчев "Портманто"

Портманто е проект за трансформиране на 

фоайето на Държавен куклен театър - 

Сливен. Тази специфична част от 

театралната сграда ще се превърне в 

социално пространство, където, чрез 

обособяване на различни зони, 

включващи творчески кът, интерактивна 

изложба на архивни кукли, декори и 

снимки и място за представяне на всички 

актуални събития, публиката ще бъде 

активно въвлечена в куклено-театралната 

атмосфера и история още от входа на 

сградата.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата. 

Кандидатът притежава необходимата квалификация за 

реализиране на проекта, което е видимо от посочените 

реализирани проекти. Проектът ще допринесе за 

професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4676 43

Документал

но кино

Документал

но кино

Димитър 

Борисов 

Бенков

"Изпей "Обичам те" на 

български"

Създаване на документален филм за 

необходимостта от присъствието на 

българска популярна музика в 

радиоефира на България. Във филма ще 

бъдат включени интервюта с известни 

лица от българската музикална сцена, 

кадри от концертния живот в страната и 

подготовката за музикални събития. 

Проекта ще бъде представен в интернет и 

по Телевизионни канали в страната.

Проектът до голяма степен отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Популяризира българско културно 

съдържание в сферата на популярната музика. Проектът не е 

достатъчно ясно описан по отношение на жанра на крайния 

продукт. Предполага се, че идеята за документален филм ще 

бъде успешно реализирана и ще бъде постигнат успех. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3195 44

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Музика

Музика и 

музикален 

видеоклип

Петър Кирилов 

Писарски Честит рожден ден

Създаване и разпространение на два 

видеоклипа и една нова песен с обща 

тема : рожденният ден.Песните, 

посветени на този празничен ден у нас, са 

необяснимо малко и записани през 

миналия век. Не са със съвременно 

звучене и не са съобразени с музикалния 

вкус и на новите поколения. Има истинска 

нужда от подобни песни, което се 

потвърждава от музикални редактори, 

работещи в БНР.

Проектът отговаря на критериите на програмата за 

реализация и развитие. Идеята за създаване и 

разпространение на песни по конкретен повод е интересна и 

полезна. Кандидатът е с доказан творчески потенциал и 

познат на изпълнителите и слушателската аудитория от 

различни възрасти. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3557 45 Музика

попмузика - 

изпълнител

ско изкуство 

- видео клип

Милица 

Иванова 

Божинова

"Весела , есенна 

песничка " - музикален 

видеоклип и 

популяризирането му в 

медиите и интернет 

пространството

Весела ,есенна песничка е авторски 

проект на Милица Божинова ,по нейни 

собствени стихове .Музика и аранжимент-

Димитър Пенев.Всички авторски права за 

музика и аранжимент са уредени. 

Предметът на настоящия проект е тази 

песен да бъде превърната във видеоклип , 

като по този начин да достигне до 

максималко широка аудитория в 

публичното пространство , електронните 

медии и глобалната интернет мрежа.

Артистът е познат изъпълнител. Проектът е в съзвучие с 

критериите и целите на програмата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4571 46

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Документал

но кино, 

Културно 

наследство, 

Фолклор, 

Фотография, 

Хорово 

изкуство

Аудиовизуа

лни 

изкуства

Невен Емилова 

Михайлова

Автентична музика през 

обектива

Проектът обхваща създаване на 

късометражен филм, представящ процеса 

по записване на 4 автентични народни 

песни от Шопския край, издирени от 

фолклориста Коста Колев. Незаписваните 

и неизпълнявани публично песни са 

разучени от Фолклорна вокална група 

Йове под ръководството на Марек Дяков, 

който е нотирал автентичен музикален 

съпровод на вокалното изпълнение. 

Песните ще бъдат записани и ще озвучат 

филма.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и има 

потенциал да популляризира бългърско културно наследство 

(песни и носии) чрез аудиовизулани творби. Има потенциал 

за устойчивост и популяризиране на резултатите. Въвлича 

изявени артисти. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4593 47

Интердисцип

линарен 

проект, 

Музика

Класическа 

музика за 

исторически 

клавишни 

инструмент

и орган, 

пиано, 

клавесин

Димитър 

Димитров 

Музикалната литература 

за орган, пиано, 

клавесин

Серия концерти, лекции, дискусии, 

презентации за интересуващите се от 

клавишните инструменти на различните 

епохи - механизмите, според които 

функционират и начина на 

звукоизвличане; музикалната литература 

за тях и нейната интерпретация.

Проектът е интересен, има потенциал за реализация и 

развитие и в онлайн среда. Ще бъде много полезен в сферата 

на образователните концерти, насочени към любители, но и 

към ученици от общообразователните училища. Въпреки че 

липсва един от критериите на програмата - популяризиране 

на българско културно съдържание, предлагаме да бъде 

финансиран. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4414 48

Музика, 

Фолклор

Електронна 

музика

Мартин 

Димитров 

Денев Приказки и Троника

Музикален албум. Електроника в 

съчетание с Български фолклорни 

елементи, семпли, извадки и цитати от 

народната музикална традиция. Ще бъде 

издаден от Австралийския лейбъл Issamin

Интересен проект за създаване на модерен музикален 

продукт, базиран на българската фолклорнна традция. 

Допринася за популяризиране на българоско културно 

съдържание в чужбина. Кандидатат има богат опит и 

порфесионални умения за реализиране на проекта.  Проектът 

съответстава на целите и приоритетите на програмата и се 

предлага за финансиране. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND0162 49

Литература, 

Театър

драматурги

я

Гергана 

Юлиянова 

Димитрова Случаят с Пипилоти Мист

Проектът цели създаването на нова 

българска театрална пиеса от авторския 

тандем Здрава Каменова и Гергана 

Димитрова. Текстът се базира на реални 

факти от живота на Астрид Линдгрен и на 

концептуалния артист Пипилоти Рист, 

заела името си от героинята на Линдгрен.

Обещаващ проект, със сериозен потенциал на кандидатите и 

набелязаната от тях нова идея. Проектът отговаря на 

приоритетите на програмата, предвиждайки създаване на нов 

авторски драматургичен текст,  репетиционен процес и 

сценични четения на живо целящи разпространение на 

готовото произведение. Проектът е добре аргументиран и 

описан детайлно с ясни параметри, цели и очаквани 

резултати. Кандидатът притежава необходимите опит и 

квалификация за качествено изпълнение на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND1486 50

Изящни 

изкуства танц

Галина Асенова 

Борисова КОНЦЕРТ РЕПЕРТОАР

КОНЦЕРТ РЕПЕРТОАР е изучаване на вече 

създадени хореографии. Чрез 

установяване наличието на факти чрез 

опит в практиката, ще се изучават 

хореографии на Галина Борисова, 

създадени от последните 20 години, които 

ще бъдат адаптирани както за 

професионалисти, така и за и хора 

свързани по някакъв начин с танцовото 

изкуства. Хореографиите ще бъдат 

възстановени, като се вземе под 

внимание разширяването обхвата на 

разнообразието на изпълнителите.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата, 

предвиждайки изследване и създаване на танцови 

хореографии на български артист и заснемане на част от 

материала. Проектът е добре аргументиран и описан 

детайлно с ясни параметри, цели и очаквани резултати. 

Комисията препоръчва да бъдат преразгледани и раширени 

целевите групи. Кандидатът притежава необходимите опит и 

квалификация за качествено изпълнение на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4586 51

Музика, 

Фотография, 

Аудиовизуал

ни изкуства поп-музика

Станислав 

Йорданов 

Сланев ЕЛЕКТРО

ЕЛЕКТРО е проект за песен издържан в 

стилистиката на съвременната електронна 

музика с думите на съвременния човек от 

града. В него си съдействат артисти от 

различни поколения в търсене на нови 

теми и форми. Проектът обединява 

музикално и визуално изкуство така,както 

са неделими в днешно време.Идеята има 

за цел да бъде провокативна за публиката 

по темата за електронния свят.

Интересен проект на утвърден артист, известен с качествени и 

оргинални музикални идеи и търсения, притежаващ изявен и 

разпознаваем стил.  Реализацията му ще допринесе за 

популяризирането на смислена и качествена българска поп 

музика. Проектът отговаря на всички критерии на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2725 52

Приложни 

изкуства интериор

Тодор Петров 

Илков Светещи скулптури

Две различни, уникални пластични тела, с 

функция осветление, високи около 60 -70 

см. Идеята е симбиоза между старото и 

новото, както и между материалите - 

дърво и метал. В основата на замисъла е 

вдъхване на нов живот на предмети от 

миналото, променяйки изцяло тяхното 

предназначение.

Проектът формално отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Идеята не е достатъчно ясно изразена, без 

конструктивно описание по същество. Авторът е с 

професионални умения и финансовото му подпомагане ще 

допринесе за развитието на неговите художествени практики. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3797 53 Музика Поп

Марио 

Николаев 

Михайлов

Нова песен на Марио 

Михайлов

Проектът предвижда реализирането на 

нова песен на популярният сред младата 

публика и фенове на поп музиката Марио 

Михайлов , изпълнена, аранжирана и 

записана, както и заснета с видеоклип, за 

да може да бъде разпространена 

масирано в дигитална среда, както и в 

традиционните медии като радиа и 

телевизии.

Проектът отговаря в голяма степен на приоритетите на 

програмата.  Препоръчва се  да се осмисли целевата група и 

да бъде разширена, не само в описаната в проекта. 

Кандидатът е амбициозен млад, но вече познат на 

младежката публика и медиите изпълнител, с потенциал за 

развитие като актьор, танцьор и певец. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4665 54

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Музика, 

Фотография Поп-музика

Людмил 

Иванов 

Августинов ЕЛЕКТРО

ЕЛЕКТРО е проект за песен и видео към 

нея издържани в стилистиката на 

съвременната електронна музика с 

думите на съвременния човек от града. В 

него си съдействат артисти от различни 

поколения в търсене на нови теми и 

форми. Проектът обединява музикално и 

визуално изкуство така,както са неделими 

в днешно време. Идеята има за цел да 

бъде провокативна за публиката по 

темата за "електронния свят".

Интересен проект на утвърден артист, известен с качествени и 

оргинални музикални идеи и търсения, притежаващ изявен и 

разпознаваем стил.  Реализацията му ще допринесе за 

популяризирането на смислена и качествена българска поп 

музика. Проектът отговаря на всички критерии на програмата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND0970 55 Музика

Класическа 

музика - 

клавирно 

изкуство

Андреан 

Францов 

Лазаров

"Да съхраним 

Българското клавирно 

творчество чрез 

интерактивно 

презентиране, 

изпълнение /онлайн и на 

живо/ и популяризиране 

на Български клавирни 

творби от малко познати 

Български композитори"

Проектът предвижда 1. Създаване на 

интерактивно VideoScribe видео на БГ и 

АНГЛ език за малко познати Български 

композитори, творили и за пиано - 

Ал.Владигеров, Кр.Кюркчийски и в с 

особено внимание към пловдивските 

композитори Ас.Диамандиев, М.Левиев и 

И.Спасов 2. Изпълнение /концерт-

презентация за 3.3.2021г./ и онлайн 

излъчване /във Фейсбук, както и в 

YouTube канал

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата, 

има потенциал за реализация и развитие. Представя и 

популяризира на живо и интерактивно творчество на 

утвърдени български композитори. Кандидатът е изявен млад 

професионален музикант. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4584 56

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Документал

но кино, 

Етнология, 

Културно 

наследство, 

Фолклор

късо 

документал

но кино

Николай 

Стоянов 

Георгиев

Живите корени - 

български обреди и 

обичаи

ЖИВИТЕ КОРЕНИ - български обреди и 

обичаи. Проектът включва 3 

документални видео клипа представящи 

любопитни факти, за богатството на 

българските обичаи, в контекста на 

сегашното време, както и кратко видео с 

най-въздействащите кадри, което да 

послужи за целите на презентацията на 

цялостния продукт. Проектът предвижда и 

създаване на аудио-видео презентация 

съдържаща и модул с въпроси и отговори, 

с публика и лайвстрийм излъчване.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата. 

Предвижда популяризиране на български традиции чрез 3 

документални видеоклипа. Проектът има потенциал да 

привлече по-широко аудитория и интерес към българските 

традиции. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3573 57 Музика

Соня 

Димитрова 

Маринова- 

Илкова

"вечерен поздрав" - 

четири поеми за глас и 

пиано

Работа по разучаване и 

записване/изпълнение на четири творби 

на известния български композитор и 

пианист- Проф. Красимир Тасков: "Табуни"- 

текст Мл. Исаев, "Вода" - текст Х. 

Харалампиев, "Магьосница" и "Вечерен 

поздрав" - по текст на Кинка 

Константинова. "ВЕЧЕРЕН ПОЗДРАВ" С 

ПРЕМИЕРНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Кандидатът е изявен професионален изпълнител, което е 

гаранция за художествената реализация на творческия 

продукт. Четирите песни, които ще бъдат записани, са от 

утвърден съвременен композитор. Предлагаме проектът да 

бъде финансиран. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND0261 58 Литература

Сценарий за 

аудио-

сериал

Мария 

Серафимова 

Николова Воден прах

Воден прах е проект за аудио-сериал. 

Началото на 20-ти век, в модерния 

балнеоложки комплекс Костенец се 

случва поредица от необясними убийства. 

Следователят Марк Кузманов, който 

гостува във вилата на софийски 

интелектуалци, помага за разкриване на 

престъпленията.

Проектът е полезен и необходим, отговаря на приоритетите 

на програмата. Подкрепата ще насърчи професионалното 

развитие на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4526 59

Дигитални 

изкуства

Изобразите

лно 

изкуство - 

дигиталeн 

портрет

Ивайло Иванов 

Пецов дигитална ПАМЕТ

Създаване на дигитални портрети на 

Великите български владетели, които ще 

бъдат оформени в дигитален продукт - 

дигитална книга, която да бъде качена в 

интернет платформи със свободен достъп.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата. 

Проектът допринася за популяризиране на българско 

културно съдържание. Кандидатът притежава необходимaта 

квалификация за реализиране на проекта, което е видимо от 

посочените реализирани проекти. Проектът ще допринесе за 

професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3966 60

Документал

но кино

Художестве

но- 

документал

ен

Елена Жорова 

Петрова

Яворов и Лора- 

смъртоносна любов. 

Разказ за тази 

изпепеляваща драма 

случила се във къщата-

музей. Връзката между 

двамата е породена от 

ревност, скандали и 

страст. Във фаталната 

нощ Лора слага край на 

живота си, Яворов прави 

опит да я последва.

Целта на проекта е да пресъздаде тази 

последна нощ, завършваща фатално със 

смъртта на Лора Каравелова и опита за 

самоубийство на Яворов, като 

художествено- документален филм. 

Автентичен разказ за тази изпепеляваща 

драма породена от ревност, страст и 

подозрения.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата, 

създавайки художествено-документална възстановка на едно 

от най драматичните събития от историята на българската 

литература, нощта на трагичната развръзка в любовта между 

Лора Каравелова и Пейо Яворов. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4505 61

Изящни 

изкуства, 

Културно 

наследство Портрети

Емилия 

Георгиева 

Димитрова

Българска живопис на 

открито

Проектът цели изваждането от галериите 

и колекциите, и претворяването на шест 

образа от българското изобразително 

изкуство върху обществени сгради. 

Пренасянето на улицата на образите, 

иначе скрити в галериите ще осигури 

свободен контакт между тях и зрителите.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата. 

Проектът допринася за популяризиране на българско 

културно съдържание и такова, което засяга и популяризира 

български произведения. Кандидатът притежава 

необходимaта квалификация за реализиране на проекта, 

което е видимо от посочените реализирани проекти. 

Проектът ще допринесе за професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3330 62 Литература Пътеписи

Веселина 

Сотирова 

Филипова

"По пътищата на 

България: 6 винени 

пътешествия"

Серия от 6 пътеписа, популяризиращи 

винения туризъм в България. Всеки текст 

акцентира върху една винарна и нейния 

принос в лозаро-винарските традиции, 

пример е за реализирани амбиции и 

творчески усилия на собственици и екип. 

Разказът включва природни и културни 

забележителности в близост, легенди, 

гастрономия. Проектът ще се 

разпространява онлайн в социални медии 

и туристически сайтове. Продължение е 

на книгата "Винени пътешествия в 

България".

Проектът не отговаря на целите и приоритетите на 

програмата, тъй като не представя българско културно 

съдържание. Предвижда описание на шест винарни, 

обосновката за включване на културни и природни 

забележителности не е убедителна. Не е аргументирано и 

надграждането на предишна инициатива на кадидата - книга 

с описание на 33 винарни. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND4452 63

Литература, 

Музика

Музикална 

импресия

Мирослав 

Николов 

Найденов

В ДУЕТ СЪС СТАРИЯ 

МУЗИКАНТ литератуно 

музикална импресия 

върху поетичния цикъл 

на Христо Смирненски 

ЗИМНИ ВЕЧЕРИ

Актьорска интерпретация върху 

оригинална авторска мизика на поетичния 

цикъл на Христо Смирненски ЗИМНИ 

ВЕЧЕРИ

Проектът е аргументирано написан и има потенциал. 

Кандидатът би получил професионално развитие през 

евентуалното му реализиране. Съдържа в себе си и опит за 

популяризиране на българска култура. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3354 64 Литература

Драма, 

кратък 

разказ.

Александър 

Барух Лазаров

МОИТЕ КРАКА - разум 

срещу страха от Корона-

вируса

В условията на кризата, породена от 

Корона-вируса, профилактиката на 

здравето е занемарена масово. Уплахата 

от зараза възспира хората да посещават 

лекаря за "по-незначителни" 

болести.Проектът предлага създаването 

на разказ /от първо лице/, който с 

художествени средства да убеждава, че 

страхът следва да бъде преодолян. 

Замислен е да се разпространява по 

Интернет в текстови и аудио варианти. 

Подходящ е за сценарий на новела - 

режисьорски дебют.

Кандидатът схваща като „дълг на интелектуалеца да предлага 

умни решения, особено в кризисни условия”. Артистичната му 

идея е да заснеме кратък кино разказ „Моите крака” за 

случайна среща на две жени, с който да насочи зрителите към 

рационални решения в трудни ситуации. Синтезирал е и 

посланието, че „човешкото здраве не е постоянна величина, а 

иска индивидуални усилия и грижи от всекиго. Отоваря на 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3925 65

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Документал

но кино, 

Културно 

наследство, 

Фолклор, 

Фотография, 

Хорово 

изкуство

Аудиовизуа

лни 

изкуства

Владислав 

Георгиев 

Матеев

Автентична музика през 

обектива

Проектът обхваща създаване на 

аудиовизуални творби -късометражен 

филм, представящ процеса по записване 

на 4 автентични народни песни от 

Шопския край, издирени от фолклориста 

Коста Колев. Незаписваните и 

неизпълнявани публично песни са 

разучени от Фолклорна вокална група 

Йове под ръководството на Марек Дяков, 

който е нотирал автентичен музикален 

съпровод на вокалното изпълнение. 

Песните ще бъдат записани и ще озвучат 

филма.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и има 

потенциал да популляризира българско културно наследство 

(песни и носии) чрез аудиовизулани творби. Има потенциал 

за устойчивост и популяризиране на резултатите. Въвлича 

изявени артисти. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4703 66

Изящни 

изкуства Живопис

Северина 

Здравкова 

Цоневска

Самостоятелна изложба-

живопис Красотата на 

България

Самостоятелна изложба-живопис, 

състояща се от 20 маслени картини, 

посветени на красотата на България. В 

изложбата ще бъдат представени творби с 

пейзажи от цяла България като ще има 

градски пейзажи, пейзажи с 

възрожденски къщи и природни пейзажи.

Проектът формално отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Идеята не е достатъчно ясно изразена, без 

конструктивно описание по същество. Авторът е с 

професионални умения и финансовото му подпомагане ще 

допринесе за развитието на неговите художествени практики. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4598 67

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Документал

но кино, 

Танц

Танцова 

кинематогр

афия

Георги Иванов 

Енчев

Градската танцова 

култура, като част от 

вечната култура

Танцов процес, който ще изследва трите 

основни периода, 50-70те, 80-90те и 

днешния ден, в развитието на градската 

танцова култура през знакови 

произведения свързани с Фънк, Соул 

Ритъм и Блус и Хип-Хоп музиката. За всеки 

период ще бъде направен танцов видео 

дневник, който ще проследява най-

важното от работния процес. Крайния 

резултат ще бъде заснемането на три 

кратки концептуални танцови видеа.

Проектът се занимава с историята на градското изкуство - 

материя, която е слабо изследвана в български контекст. 

Комисията отчита като предимство, че освен крайните 

резултати, работният процес също ще бъде популяризиран. 

Кандидатът е с опит в сферата и проектът има потенциал да 

допринесе за професионалното развитие на “street dance” 

културата в България. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4699 68

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Документал

но кино, 

Танц

Хореографи

я/Танцова 

кинематогр

афия

Мария-Йоанна 

Георгиева 

Тотлякова

Градската танцова 

култура, като част от 

вечната култура

Танцов процес, който ще изследва трите 

основни периода, 50-70те, 80-90те и 

днешния ден, в развитието на градската 

танцова култура през знакови 

произведения свързани с Фънк, Соул 

Ритъм и Блус и Хип-Хоп музиката. За всеки 

период ще бъде направен танцов видео 

дневник, който ще проследява най-

важното от работния процес. Крайния 

резултат ще бъде заснемането на три 

кратки концептуални танцови видеа.

Проектът се занимава с историята на градското изкуство - 

материя, която е слабо изследвана в български контекст. 

Комисията отчита като предимство, че освен крайните 

резултати, работният процес също ще бъде популяризиран. 

Кандидатът е с опит в сферата и проектът има потенциал да 

допринесе за професионалното развитие на “street dance” 

културата в България. . Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4752 69 Музика Поп

Свилен 

Страхилов 

Ангелов Розов Шум

РОЗОВ ШУМ е проект за създаване на 

песен в стилистиката на съвременния 

китарен-поп. Замислено като експеримент 

със живия звук на китара,бас, пиано и 

барабани, РОЗОВ ШУМ се занимава с 

постигането на жив, акустичен звук в 

традициите на соул и джаз музиката. 

Идеята му е свързана с постулатите за 

чисто изкуство, както в композирането, 

така и в цялостното послание.

Концепцията на проекта отговаря на критериите и целите на 

програмата. Има потенциал за развитие като албум с поп и 

рок, съчетаващ акустичния звук с традициите на соул и джаз 

музиката. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4766 70

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Музика поп-музика

Людмила 

Лазарова 

Сланева РОЗОВ ШУМ

РОЗОВ ШУМ е проект за създаване на 

песен в стилистиката на съвременния 

китарен-поп. Замислено като експеримент 

със живия звук на китара,бас, пиано и 

барабани, РОЗОВ ШУМ се занимава с 

постигането на жив, акустичен звук в 

традициите на соул и джаз музиката. 

Идеята му е свързана с постулатите за 

чисто изкуство, както в композирането, 

така и в цялостното послание.

Концепцията на проекта отговаря на критериите и целите на 

програмата. Има потенциал за развитие като албум с поп и 

рок, съчетаващ акустичния звук с традициите на соул и джаз 

музиката. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4652 71

Анимационн

о 

кино,Дигита

лни 

изкуства, 

Документал

но кино, 

Музика, 

Нови медии

Док. кино / 

електронна 

музика / 

музикален 

видеоклип

Благой 

Свиленчов 

Димитров

ТРИБУНА НА 

БЕЗМЪЛВИЕТО Оп.639

Проектът касае създаването на 

документално-музикален арт-филм, 

предназначен за онлайн-разпространение 

в платформи за видеосподеляне, 

специализирани сайтове и социални 

мрежи. Произведението ще съдържа 

заснети фрагменти от интервюта с 

формацията за българска електронна 

музика TRIБUNAL Project. Те ще бъдат 

динамично съчетани с модерната 

въздействаща визия и експресивен 

монтаж на музикални видеоклипове с 

различни оригинални парчета на групата.

Групата TRIBUNAL Project /Проектът ТРИБУНАЛ/ е формация 

от двама души и е една от предвестничките на новата вълна в 

българската електронна музика от последните години. 

Проектът засяга създаването на нестандартен и въздействащ 

мултижанров продукт  с широк спектър от интегрирани 

формати и жанрово съдържание. Чрез този проект ще се 

постигне преструктуриране на традиционния начин на 

разпространение на дейността на групата. Проектът 

допринася за популяризиране на българско културно 

съдържание и отговаря на приоритетите на програма 

"Творчески инициативи".  Приносът на кандидата за 

осъществяване на проекта е съществен.

Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND1579 72 Музика

музикална 

публицисти

ка и критика

Боряна 

Светославова 

Статкова

РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА 

ДУШЕВНОСТТА - 2 от 

МУЗИКА И 

СЪВРЕМЕННОСТ

"Работното време на душевността" 2 е 

проект от 18 статии критика, кратки 

интервюта за актуални музикални 

събития, за вълнуващи проблеми при 

създаване на ценности и вдъхновяващи за 

начина на живот на читателите, публиката, 

предимно до 45 г., за да заинтригуват и 

приобщят, като разкрият от богатия 

духовен живот и неговата роля на 

изтъкнати и млади музикални творци, по-

често ще се разпространява творчеството 

им с професионална преценка.

Проектът е добре и аргументирано представен. Отговаря на 

критериите и целите на програмата. Кандидатът има богат 

професионален опит, което е гаранция за успешната 

реализацията на идеята публично да бъдат представени 

изявени млади творци. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3302 73

Анимационн

о кино, 

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Документал

но 

кино,Музика

, Нови медии

Документал

но кино / 

електронна 

музика / 

музикален 

видеоклип

Иван Трайков 

Иванов

ТРИБУНА НА 

БЕЗМЪЛВИЕТО Оп. 639

Проектът касае създаването на 

документално-музикален арт-филм, 

предназначен за онлайн-разпространение 

в платформи за видеосподеляне, 

специализирани сайтове и социални 

мрежи. Произведението ще съдържа 

заснети фрагменти от интервюта с 

формацията за българска електронна 

музика TRIБUNAL Project. Те ще бъдат 

динамично съчетани с модерната 

въздействаща визия и експресивен 

монтаж на музикални видеоклипове с 

различни оригинални парчета на групата.

Трупата TRIBUNAL Project /Проектът ТРИБУНАЛ/ е формация 

от двама души и е една от предвестничките на новата вълна в 

българската електронна музика от последните години. 

Проектът засяга създаването на нестандартен и въздействащ 

мултижанров продукт  с широк спектър от интегрирани 

формати и жанрово съдържание. Чрез този проект ще се 

постигне преструктуриране на традиционния начин на 

разпространение на дейността на групата. Проектът 

допринася за популяризиране на българско културно 

съдържание и отговаря на приоритетите на програма 

"Творчески инициативи".  Приносът на кандидата за 

осъществяване на проекта е съществен.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2665 74 Музика Н/П

асен 

константинов 

драгнев

Асен Драгнев на 60 

години

По повод годишнината на композитора 

Асен Драгнев ще бъдат композирани и 

аранжирани 10 нови песни, които ще 

станат част от юбилеен албум.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата. 

Кандидатът и участниците в него са артисти с доказани 

професионални качества, което предполага добър 

художествен потенциал. П Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3902 75

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Документал

но кино, 

Игрално 

кино, Нови 

медии

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Документал

но кино, 

Игрално 

кино, Нови 

медии

Бохос Крикор 

Топакбашиян Без Кино

"Без Кино" е подкаст в който ще гостуват 

утвърдени професионалисти от кино 

сферата в България. Разговорите ще бъдат 

насочени към темата за изкуството и 

ролята му за социалното и духовно 

развитие на човека в условия на световна 

пандемия. Дискусиите имат за цел да 

послужат за вдъхновение и утеха, както и 

да провокират интерес към българското 

кино и личностите, които стоят зад по-

малко популярните кино професии.

Проектът е добре аргументиран и детайлно описан. Той 

отговаря на основните приоритети и цели на програмата, за 

популяризиране на българско изкуство и култура пред 

широка публика по достъпен, ангажиращ и интерактивен 

начин. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4578 76

Изящни 

изкуства Живопис

Надя Асенова 

Найденова

Комично! от немай-къде 

до ВЕЧНОСТТА! 

Трагедията на спящите е 

комедия за зрящите

ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТ В 3 ЧAСТИ 1. СЕРИЯ 

ПОРТРЕТИ БЕЗ "МAСКИ" - нa универсaлни 

творци от рaзлични рaси и нaционaлности. 

Живо/то/пис, със спaзени всички противо-

епидемиологични мерки! 2. РЪЧНО 

ИЗРAБОТЕНA КНИГA УНИКAТ - "Бутиков 

спомен"зa минaло и зaявкa зa "aнтичност" 

в бъдеще. Книгaтa е с оригинaлни 

aвторски илюстрaции и текст.3. 

ПЪТУВAНЕТО - хaртиенaтa Вечност нa 

опaковките, въпреки мaсленaтa живопис. 

Кaртини.

Предложеният проект е насочен към приоритетите на 

програмата, но е с недоизяснена структура и конкретика. Има 

нужда от доизчистване на съдържанието, както и от добра и 

детайлна аргументация. Твърде разнопосочно концептуално 

развитие без извеждане на конкретен фокус. Липсва 

задълбоченост и конкретност в предлаганите от автора идеи. 

Връзката им с практическата реализация е неясна. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND1436 77

Документал

но кино, 

Етнология, 

Културна 

антропологи

я, Културно 

наследство, 

Културологи

я, Фолклор

Документал

ен филм

Бояна Юриева 

Топчийска

Елбетица- мистика и 

вълшебство

Древният соларен символ-елбетица се е 

появил успоредно в развитието на 

човешките цивилизации. Познанието на 

хората за Слънцето е обгърнато в мистика. 

По българските земи елбетицата е 

широкоразпространена във везмото и 

успява да се предаде през поколенията и 

до днес. Но какво знаем за символа? 

Разказът за него ще повдигне въпросите: 

защо го откриваме във всички сфери на 

науката и изобразителното изкуство и 

колко силна е връзката човек-природа?

Проектът допинася за популяризиране на бългаскрото 

културно наследство и традиции. Кандидатът има потенциал 

да изпълни проекта. Предвидена е стратегия за 

популяризиране на резултатите от проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2573 78

Литература, 

Театър

Ирослав 

Петков 

Ирослав 

Петков Петков КАРАНТИНА

Създаване на нова българска едноактна 

пиеса за моноспектакъл. Четене на части 

от текста онлайн и излъчване на кратки 

импровизации в реално време в интернет. 

Работа със сценограф по създаване на 

проекти за декор, костюми, реквизити.

Проектът се вписва в програмата. Третира актуална тема и ако 

я разработи добре, може да бъде полезен. Заслужава да бъде 

подкрепен. Проектът е съпътстващ с целите на програмата, 

представящ моноспактакъл на тема "Карантина", или това как 

един български творец оцелява в екстраординарно време. 

Идеята за интераткривност при изработването на декори и 

кукли е работеща и интересна. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4530 79

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Изящни 

изкуства, 

Литература

Живопис, 

рисунка, 

поезия

Роман 

Здравков 

Кисьов "Аз и Времето"

Идеята на проекта "Аз и Времето" е да 

покаже връзката между различните 

аспекти и пластове на философската 

категория "Време" и личността, със 

средствата на поезията, живописта и 

рисунката. Роман Кисьов работи успешно 

в тези сфери, реализирани във видео с 26 

стихотворения в изпълнение на автора и 

100 негови живописни картини и рисунки. 

Картините не са буквална илюстрация, а 

връзката е предимно асоциативна и 

символна.

Творецът търси нови синтетични форми, за да изрази 

възгледите си за философските категории за времето и за 

личността. Предлага да заснеме видеоимпресия с негови 

около 100 живописни платна и с прочетени от него 26 

авторски стихотворения. Смята, че това е еклектична форма 

за дигитално популяризиране на ново българско изкуство 

през широката публика. Препоръчваме преосмисляне на 

предложеното времетраене на крайния продукт – 30 – 40 

минути, тъй като такава продължителност би изсушила и 

еднообразила целостта на произведението при така 

предложената концепция. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4709 80 Театър Пантомима

Жан Паскалев 

Илиев

Линията или От Луната 

до Земята

Театрални скечове, идейно свързани, и 

реализирани изцяло със средствата на 

класическата и алегорична пантомима с 

участието на български актьори мимове. 

Заснемане на презентативен клип от 

творческия процес.

Непълно представен, неясно и не достатъчно убедително 

обоснован проект. Аргументация без конкретни детайли и 

план за реализация. Липсва график на дейностите. 

Некоректно попълнено Приложение 2 съгласно изискванията 

на програмата. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND4502 81 Театър Пантомима

Цветелина 

Дойнова 

Цветкова

Линията или От Луната 

до Земята

Театрални скечове, идейно свързани, и 

реализирани изцяло със средствата на 

класическата и алегорична пантомима с 

участието на български актьори мимове. 

Заснемане на презентативен клип от 

творческия процес.

Непълно представен, неясно и не достатъчно убедително 

обоснован проект. Аргументация без конкретни детайли и 

план за реализация. Липсва график на дейностите. 

Некоректно попълнено Приложение 2 съгласно изискванията 

на програмата. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND3064 82 Музика

Живко Славов 

Колев

Асен Драгнев на 60 

години

По повод годишнината на композитора 

ще напиша 10 нови текста за песни, които 

ще станат част от юбилеен албум.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата. 

Кандидатът и участниците в него са артисти с доказани 

професионални качества, което предполага добър 

художествен потенциал. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4410 83

Изящни 

изкуства

Емил Емилов 

Димитров Седем ценни неща

Представяне на серия от живописни 

работи акцентиращи върху духовните 

ценности.

Проектът формално отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Идеята не е достатъчно ясно изразена, без 

конструктивно описание по същество. Авторът е с 

професионални умения, но липсва задълбоченост на 

проектното предложение. Общи фрази, ценности и понятия. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND3679 84 Театър

Линда 

Кирилова 

Русева

"Театър в къщи- 

"Флобер" от Елин 

Рахнев"

Проекта "Театър в къщи- "Флобер" от Елин 

Рахнев" предвижда представяне на 

моноспектакъл в домашни условия по 

пиесата на Елин Рахнев "Флобер". Това е 

еволюция на една стара идея, която 

Линда Русева има с автора за бъдещо 

поставяне на пиесата на театрална сцена в 

условията на пандемията от Covid-19.

Проектът отговаря на повечето от приоритетите на 

програмата, добре аргументиран и описан детайлно, с ясни 

параметри, цели и очаквани резултати. Кандидатът притежава 

необходимите опит и квалификация за качествена 

реализация. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3979 85 Театър

Веселин 

Василев Сивков

"Театър в къщи- 

"Флобер" от Елин 

Рахнев"

Проекта "Театър в къщи- "Флобер" от Елин 

Рахнев" предвижда представяне на 

моноспектакъл в домашни условия по 

пиесата на Елин Рахнев "Флобер". Това е 

еволюция на една стара идея, която 

Линда Русева има с автора за бъдещо 

поставяне на пиесата на театрална сцена в 

условията на пандемията от Covid-19.

Проектът отговаря на повечето от приоритетите на 

програмата, добре аргументиран и описан детайлно, с ясни 

параметри, цели и очаквани резултати. Кандидатът притежава 

необходимите опит и квалификация за качествена 

реализация. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4744 86 Театър

Яна Юлиева 

Георгиева

"Театър в къщи- 

"Флобер" от Елин 

Рахнев"

Проекта "Театър в къщи- "Флобер" от Елин 

Рахнев" предвижда представяне на 

моноспектакъл в домашни условия по 

пиесата на Елин Рахнев "Флобер". Това е 

еволюция на една стара идея, която 

Линда Русева има с автора за бъдещо 

поставяне на пиесата на театрална сцена в 

условията на пандемията от Covid-19.

Проектът отговаря на повечето от приоритетите на 

програмата, добре аргументиран и описан детайлно, с ясни 

параметри, цели и очаквани резултати. Кандидатът притежава 

необходимите опит и квалификация за качествена 

реализация. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4581 87 Музика

поп денс 

рок

Ивелин Недков 

Атанасов Мелодии в бутилка

Професионален запис в студио на пет 

музикални произведения. Реализиране 

към всяко от тях на видеоклип във формат 

снимка/музика от произведението. 

Широко разгласяване на произведенията 

в интернет платформи. Предоставяне за 

излъчване на произведенията на 

радиостанциите в България.

Проектът ще допринесе за професионалното израстване на 

кандидата и ще запознае по-широк кръг публика с неговото 

творчество. Основната концепция за "Мелодии в бутилка" 

дава възможност за творческа интерпретация, която да 

доведе до интересн краен продукт. Проектът отговаря на 

всички изисквания на програмата и може да бъде 

финансиран, но би могъл да бъде по-добре представен и 

описан.  Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4591 88

Изящни 

изкуства живопис

Огнян Митков 

Кузманов Нюанси на времето

Проектът предвижда създаване на 15 

живописни платна. Те ще са 15 погледа 

към различни важни за времето събития и 

състояния, които представят вълненията, 

страховете и усещането за реалност на 

твореца. Това ще са 15 живописни 

коментара на атмосферата на времето. 

Платната ще бъдат изложени в 

публичното пространство за среща с 

публика и ще бъде създаден видеоклип за 

достигане до по-широк кръг публики чрез 

средствата на Интернет.

Проектът формално отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Идеята не е достатъчно ясно изразена, без 

конструктивно описание по същество. Авторът е с 

професионални умения и финансовото му подпомагане ще 

допринесе за развитието на неговите художествени практики. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4437 89

Игрално 

кино Драма

Девина 

Василева 

Кръстева

Късометражен филм 

"Fridgid"

Късометражен филм по авторски 

сценарии на име "Fridgid", за една 

нездравословна семейна връзка, за 

сблъсъка между контрол и желанието за 

свобода.

Проектът е добре аргументиран и ще допринесе за 

професионалното развитие на кандидата, дебют като 

режисьор и сценарист на късометражет игрален филм.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3081 90

Игрално 

кино Драма

Денис Хаят 

Изетов

Късометражен филм 

"Fridgid"

Късометражен филм по авторски 

сценарии на име "Fridgid", за една 

нездравословна семейна връзка, за 

сблъсъка между контрол и желанието за 

свобода.

Проектът е добре аргументиран и ще допринесе за 

професионалното развитие на творческия екип.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4747 91

Игрално 

кино Драма

Юлияна 

Светославова 

Войкова-

Найман

Късометражен филм 

"Fridgid"

Късометражен филм по авторски 

сценарии на име "Fridgid", за една 

нездравословна семейна връзка, за 

сблъсъка между контрол и желанието за 

свобода.

Проектът е добре аргументиран и ще допринесе за 

професионалното развитие на творческия екип.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4814 92

Дигитални 

изкуства

Росен 

Йорданов 

Йорданов

Онлайн училище за 

художници и дизайнери

Видеоуроци целящи достъпно обучение в 

сферата на изящните изкуства и 

графичния дизайн.

Проектът е насочен към целите и приоритетите на 

програмата, но не е добре аргументиран и детайлно описан. 

Няма достатъчно ясно структуриране на темите, обектите и 

насоките на 30-те видеоурока. Самата идея на проекта е 

добра, но разработването и до момента не е достатъчно. 

Предвиждането за популяризиране и интеракция на 

платформата чрез „възможност на обучаващия се да взима 

активно участие посредством жива връзка, беседи, решаване 

на специфични казуси и поставяне на индивидуални задачи“ е 

доста добре намерена, но недостатъчно конкретизирана в 

разработката. вторът е с богат опит в графичния дизайн на 

медийни издания от 1995 година насам. Предвидената 

реализация е до октомври 2021 г. Не се предлага за финансиране



TI 144 20 IND3296 93

Аудиовизуал

ни изкуства

Аудиовизуа

лни 

изкуства

Нина 

Димитрова 

Петкова ВСЕ Е ХУБАВО

ВСЕ Е ХУБАВО е аудиовизуален проект за 

отбелязване на 15-годишния юбилей на 

спектакъла КАКВОТО НАПРАВИ ДЯДО, ВСЕ 

Е ХУБАВО по Андерсен на Театър Кредо. 

Проектът цели адаптация към настоящата 

кризисна ситуация и привличане на нови 

публики на спектакъла чрез 

популяризирането му пред широка 

национална и международна публика по 

достъпен, ангажиращ и интерактивен 

начин в местни, национални и 

международни платформи.

Проектът покрива приоритетите и целите на програмата, 

свързани с популяризацията на готовия сценичен продукт, 

ползва интерактивни средства за по-широк достъп до 

публика, както и за съхраняването  на един успешен, доказал 

се през годините театрален  спектакъл.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4640 94

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Музика, 

Фотография Поп музика

Апостол 

Николаев 

Кирчев ЕЛЕКТРО

Електро е проект за песен и видео към нея 

издържан в стилистиката на съвременната 

електронна музика, с думите на 

съвременния човек от града. В него си 

съдействат артисти от различни 

поколения в търсене на нови теми и 

форми. Проектът обединява музикално и 

визуално изкуство така, както са 

неделими в днешно време. Идеята има за 

цел да бъде провокативна за публиката по 

темата за електронния свят.

Интересен проект на утвърден артист, известен с качествени и 

оргинални музикални идеи и търсения, притежаващ изявен и 

разпознаваем стил.  Реализацията му ще допринесе за 

популяризирането на смислена и качествена българска поп 

музика. Проектът отговаря на всички критерии на програмата 

и се предлага за финансиране. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4423 95 Музика

ПОП/ХИП-

ХОП

Стойчо Ангелов 

Иванов HOMELESZ - SPLITKID

Основна цел на проекта е да се 

създадат,12 нови авторски песни. 

Инструменталите, записите на гласове и 

инструменти, ще бъдат изпълнени с 

изключително високо качество. Всички 

песни ще бъдат на български език.Албума 

ще бъде издаден освен онлайн във всички 

световни музикални платформи като 

YouTube, iTunes, Spotify, GooglePlay, Tidal и 

др., също и на твърд носител спрямо 

всички изисквания на Министерство на 

Културата.

Проектът отговаря на условията на програмата и идеята за 

създаване на проект със социална насоченост залужава 

адмирации. Подкрепата на проекта би поощрила създаването 

на съвременната авторка българска музика от млад и 

талантлив композитор. Липсва конкретика кои точно ще 

бъдат изпълнителите, но като цяло отговаря на целите и 

приоритетите на програмата и може да бъде финансиран. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4781 96 Музика

Народна 

музика

Петър Иванов 

Кабов

Народно песен ,,Кралица 

на земята,,

Народна авторска песен за величието на 

България

Формално проектът в известна степен отговаря на целите и 

приоритетите на програмата, но не е описан подробно, 

посочен е само авторски текст за песен. Намерението на 

кандидата да напише "народна авторска песен" не е 

прецизирано, става въпрос за създаване на авторска песен в 

духа на фолклорната традиция. Кандидатът има потенциал 

като изпълнител, но това не може да компенсира пропуските 

и липсата на прецизна аргументация в проекта. Не се 

препоръчва за финансиране. Не се предлага за финансиране



TI 144 20 IND2866 97 Танц

Латино 

танци

Дарина 

Иванова 

Георгиева Вдъхновение за танц

Основната цел на проект Вдъхновение за 

танц е създаване и практическо 

реализиране на програма за начално 

танцово обучение в стил Латино на деца 

от 4 до 11 годишна възраст. Концепцията 

цели изграждане на платформа за 

вдъхновение, себепознание, мотивация и 

придобиване на нов опит и умения. 

Фокусът на заниманията е усвояване на 

танцов материал в здравословна и 

забавна среда за творческа и физическа 

активност на децата.

Проектът не се препоръчва за финансиране тъй като не 

отговаря на критериите за допустимост на програма и 

припокрива стандартната дейност на студиото по танци, в 

чиито график и към момента присъстват платени курсове по 

латино танци за деца от 4 до 10 години, за които участниците 

заплащат такса. За справка: т. 5 Недопустимост от Условията 

на програма "Творчески инициативи" Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND3364 98 Танц

Латино 

танци

Иглика 

Бориславова 

Иванова Вдъхновение за танц

Основната цел на проект Вдъхновение за 

танц е създаване и практическо 

реализиране на програма за начално 

танцово обучение в стил Латино на деца 

от 4 до 11 годишна възраст. Концепцията 

цели изграждане на платформа за 

вдъхновение, себепознание, мотивация и 

придобиване на нов опит и умения. 

Фокусът на заниманията е усвояване на 

танцов материал в здравословна и 

забавна среда за творческа и физическа 

активност на децата.

Проектът не се препоръчва за финансиране тъй като не 

отговаря на критериите за допустимост на програма и 

припокрива стандартната дейност на студиото по танци, в 

чиито график и към момента присъстват платени курсове по 

латино танци за деца от 4 до 10 години, за които участниците 

заплащат такса. За справка: т. 5 Недопустимост от Условията 

на програма "Творчески инициативи" Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND2776 99 Музика

Модерен 

Мелодичен 

Рок

Ивайло Иванов 

Гочев "Awake Me"

AWAKE ME - нова песен на рок-групата BIG 

MAMA SCANDAL

Проектът има потенциал и отговаря на критериите на 

програмата.  Групата има значими проекти в своята история и 

през годините се очертава, като една от наистина ярките и 

стойностни групи на българската музикална сцена. 

Професионалните качества на членовете на групата са 

предпоставка за създаване на ярък музикален продукт. Предлага се за финансиране



Област от 

изкуството и 

кулутрата Жанр Кандидат Име на проекта Кратко описание / резюме Мотивация на комисията Решение

TI 144 20 IND2776 100

Документално 

кино

Документал

ен филм Ивайло Иванов Гочев

"Revolution"  / 

ПРОЕКТЪТ Е 

ОТТЕГЛЕН ОТ 

КАНДИДАТА

"Revolution" - документален филм за новия 

албум на рок-групата "Big Mama Scandal" Подаден втори проект от един и същ профил. Не се предлага за финансиране 

TI 144 20 IND3222 101

Аудиовизуални 

изкуства, 

Игрално кино

късометраж

ен 

документал

ен филм Стамена Стоева 

късометражен 

документален 

филм "Дух"

С настъпването на Коледа, талантлива млада 

певица и нейните приятели се подготвят за 

празниците като изработват красиви 

сувенири от вестници. Събират ги талантът, 

силният дух и дългогодишното приятелство, 

а това, което не ги определя като хора са 

физическите им увреждания.

Идеята на проекта е много добре представена и 

аргументирана, поставя се важна тема за духа, таланта, 

битността на хора с физически увреждания. Етапите за 

изпълнение, разпространение на филма са добре 

разписани.Привличането на доброволци, както и 

партньорски оранизации са важни за разпространението и 

устойчивостта на филма. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND3219 102

Аудиовизуални 

изкуства, 

Игрално кино

документал

но кино

Стефани Огнянова 

Райчева

Късометражен 

документален 

филм "Дух"

С настъпването на Коледа, талантлива млада 

певица и нейните приятели се подготвят за 

празниците като изработват красиви 

сувенири от вестници. Събират ги таланта, 

силният дух и дългогодишното приятелство, 

а това, което не ги определя като хора са 

физическите им увреждания.

Идеята на проекта е много добре представена и 

аргументирана, поставя се важна тема за духа, таланта, 

битността на хора с физически вреждания. Етапите за 

изпълнение, разпространение на филма са добре 

разписани.Привличането на доброволци, както и 

партньорски оранизации са важни за разпространението и 

устойчивостта на филма. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4534 103

Дигитални 

изкуства, 

Документално 

кино

Документал

но реалити

Ирена Михайлова 

Григорова

Тайната на 

звездните скални 

карти

"Тайната на звездните скални карти" е аудио 

визуален проект, който ще бъде заснет в 

стил "Документално реалити". В него по 

увлекателен-приключенски начин ще се 

покажат най-интригуващите открития 

свързани със скални-звездни изображения. 

Ще бъдат вплетени научни теории, анализи, 

музейни експонати и пътешествие в 

популярни и непосещавани, труднодостъпни 

места, където все още се крият непознати на 

широката публика изображения.

Атрактивен и добре представен проект за най-интересните 

открития, свързани със звездните изображения. Според 

представянето проектът ще включва добре структурирана 

компилация от научни теории, анализи, музейни експонати, 

и други аудио-визуални елементи, поднесени по 

съвременен научно-познавателен метод. Проектът е 

насочен към популяризиране на българското изкуство, 

култура и наука и предполага продължаващо надграждане 

на представянето (видимо от представени предходни 

проекти на кандидата) на ключови моменти от българската 

история и култура. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4697 104 Литература

Книга: 

антология, 

хроника, 

културен 

архив, 

медиен 

архив Емил Кунчев Братанов

Цветя от края на 80-

те. Част 2. БГ рок 

историята в печата: 

надграждане на 

излязлата книга 

Цветя от края на 80-

те. БГ рок 

история/поезия от 

2014 г.

В излязлата книга за 2-то рок БГ-поколение 

от Прехода има история, снимки, интервюта. 

И поезията на 250 емблематични песни. В 

рецензии казваха, че рокаджиите бяха 

нашите дисиденти тогава. Мястото не стигна 

за официалните следи на социалния 

феномен. Какво е писано, къде, какъв 

медиен образ му създадоха. Съавторът ми 

ни напусна. Аз продължавам да събирам 

следите.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата.Популяризира се чрез подготвяната втора част 

на книгата, посветена на българската рок история, 

музикално наследство. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND3166 105 Музика Музика. Светозар Христов Христов Истински мечтател поп/денс

Проект на много креативен и талантлив артист, който ще 

спомогне за развитието и утвърждаването му, както ще 

разшири неговата разпознаваемост и публика. Отговаря на 

всички цели и приоритети и се предлага за финансиране. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4637 106 Музика Галя Георгиева Титюкова Enlightenment

Заснемане на DJ сетове на уникални места в 

България, природни и такива с историческо 

значение. Без публика. Ще се излъчват по 

няколко световни телевизий за електронна 

музика, както и много фейсбук канали с над 

6 милиона поседователи в цял свят.

Проектът отговаря на целите на програмата, има ясни цели. 

Кандидатът притежава нужния професионален опит за 

реализация на художествения продукт и ще получи 

възможност за развитие. Предлага се за финанисране

Входящ номер



TI 144 20 IND3010 107 Музика Дончо Георгиев Генов

NDM 1, Night Drive 

Music volume 1, 

издаване синглите 

от албума на 

POPCORN на 

винилов носител

POPCORN са група, известна на меломаните 

със своите проекти, издадени в чужбина на 

винил.Новият албум Night Drive Music ще се 

издаде със сингли на винилов носител, който 

освен максималния звуков и визуален 

комфорт, притежава и колекционерска 

стойност и е в тон със съвременните 

глобални течения. Пиесите ще разнообразят 

българския ефир, както и ще зарадват 

любителите на нощното шофиране с 

музикален фънки съпровод.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на праграмата. 

Популяризира  българска попмузика със сингли на винилов 

носител. Кандидатът и участниците са добре познати на 

меломаните, което предполага успешна реализация на 

проекта за нов албум. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND1473 108 Музика

Класическа 

музика Калина Николаева Томова

Българската 

симфонична 

музика в 

транскрипции: 

клавирно 

извлечение на 

Първа българска 

симфония от 

Никола Атанасов 

по случай 135 г. от 

рождението на 

композитора

Проектът цели създаването на клавирно 

извлечение на Първа българска симфония от 

Никола Атанасов и предоставянето му за 

свободно сваляне в интернет. Тази нова 

клавирна транскрипция ще даде възможност 

за изпълняване на произведението на пиано 

по време на концерти и рецитали, като по 

този начин се избягва нуждата от 

симфоничен оркестър, чието събиране би 

затруднило спазването на необходимата в 

момента социална дистанция.

Проектът е интересен и е приносен за популяризирането на 

музикалното ни наследство. Кандидатката е млад 

музикант, с очевидно много добра теоретична подготовка, 

което предполага успешното реализиране на проекта и 

неговото развитие. Проектът отговаря на целите и 

критериите на програмата. Препоръчваме особено 

внимание да се обърне към начина на популяризиране на 

концертите, в които ще бъде представена Първата 

българска симфония и да бъде приложена стратегия за 

привличане на публика. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND2694 109 Театър

Златина Йорданова 

Петкова "ТИ МОЖЕШ"

Проектът "ТИ МОЖЕШ" е продължение на 

телевизионния сериал "Благуните", излъчен 

по БНТ и театралния спектакъл "Благуните на 

живо - Още един прекрасен ден". С проекта 

предвиждаме да създадем песен, танц и да 

заснемем видеоклип в столичен парк с 

накои от основните герои от сериала 

"Благуните".

Проектът е насочен към детската публика и отговаря на 

приоритетите на програмата в насоката на разпространение 

на резултатите, потенциала за последващо развитие, ясна 

стратегия за адаптиране към неспецифичната кризисна 

ситуация. Проектът е професионално и много 

систематизирано представен. Насочеността му към 

детската и семейната публика допринася за стойността на 

идеята. Кандидатът притежава необходимия опит и 

потенциал за реализиране на проекта, което е доказано от 

телевизионния сериал и театрална постановка с вече 

познатите на публиката персонажи. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND1474 110 Литература

Всички 

жанрове на 

литературат

а Анжела Иванова Димчева

Онлайн 

литературни 

премиери в 

платформата Sofia 

Ars Net

Заради пандемията бяха отменени пред 

публика много премиери на книги, които 

като журналист и критик представях във в. 

Труд и на фейсбук стр. Sofia Ars Net. Този 

проект ще предложи на бълг. автори онлайн 

реализиране на техни премиери на живо на 

Sofia Ars Net, което е интерактивен 

механизъм за привличане на публика, 

съпътстван с критически коментари, с 

последващ дебат между 12 000 потребители 

на сайта и допълнително разпространение 

онлайн.

Авторката на проекта предлага онлайн литературни 

премиери в платформата й Sofia Ars Net. Предвижда да 

представи около 20 нови български творби пред виртуална 

аудитория от около десет хиляди посетители. Проектът 

отговаря на целите на програмата. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4615 111 Нови медии

Кремена Василева 

Христова

Хора, променящи 

средата

Проектът предвижда създаване и 

популяризиране на 5 интервюта с 

представители на културния сектор, упорито 

променящи средата със средствата на 

културата, правейки нея и цялото ни 

общество по-добро, информирано и зряло. 

Участниците в интервютата ще бъдат 

артисти, преводачи, изследователи, 

културни мениджъри и други представители 

на сектора, които трудно иначе масовите 

медии припознават и предоставят медийно 

време или пространство.

Проектът е добре аргументиран и детайлно посочва цели, 

целева група, конкретни дейности, резултати, интересна би 

била переспектива да се популяризира извън нишовата 

среда на успелите и да въвлече в диалог младежите. 

Кандидатът има опит и устойчив интерес към 

разработването на културни продукти с подобна тематика. Предлага се за финанисране



TI 144 20 IND3382 112 Музика

поп/класик

а/рок/инсру

ментална 

музика Христо Василев Ламбрев

Песните на 

пианиста

Проектът "Песните на пианиста" включва в 

себе си създаване и запис на осем 

музикални произведения. Музикалния 

продукт ще бъде популяризиран 

интерактивно в интернет платформи, 

предоставен за излъчване на българските 

радиостанции. Музикалните произведения 

ще бъдат изпълнявани и на живо в бъдещите 

сценични изяви на автора, в зависимост от 

епидемиологичната обстановка в страната.

Проект, който отговаря на всички цели и приоритети на 

програмата. Кандидат със сериозна биография, който би 

осъществил проекта на високо професионално ниво. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND3188 113 Театър поезия Татяна Райкова Петрова

Изпълнение на 

стихове от 

съвременни 

български поети

Съчетание от лириката на български поети - 

рецитал онлайн

Проектът няма необходимия капацитет за да бъде 

подкрпен. Липсва му конкретност и достатъчна обосновка. 

Твърде лаконичен проект, липсват обосновка, план за 

реализация, място за изпълнение и план за 

популяризиране. Не се предлага за финансиране 

TI 144 20 IND3242 114 Театър

Елиза Николаева Цанкова - 

Илиева "ТИ МОЖЕШ"

Проектът "ТИ МОЖЕШ" е продължение на 

телевизионния сериал "Благуните", излъчен 

по БНТ и театралния спектакъл "Благуните на 

живо - Още един прекрасен ден". С проекта 

предвиждаме да създадем песен, танц и да 

заснемем видеоклип в столичен парк, с 

някои от основните герои от сериала 

"Благуните".

Проектът е насочен към детската публика и отговаря на 

приоритетите на програмата в насоката на разпространение 

на резултатите, потенциала за последващо развитие, ясна 

стратегия за адаптиране към неспецифичната кризисна 

ситуация. Проектът е професионално и много 

систематизирано представен. Насочеността му към 

детската и семейната публика допринася за стойността на 

идеята. Кандидатът притежава необходимия опит и 

потенциал за реализиране на проекта, което е доказано от 

телевизионния сериал и театрална постановка с вече 

познатите на публиката персонажи. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND2745 115 Театър Илиян Каменов Илиев "ТИ МОЖЕШ"

Проектът "ТИ МОЖЕШ" е продължение на 

телевизионния сериал "Благуните", излъчен 

по БНТ и театралния спектакъл "Благуните на 

живо - Още един прекрасен ден". С проекта 

предвиждаме да създадем песен, танц и да 

заснемем видеоклип в столичен парк, с 

някои от основните герои от сериала 

"Благуните".

Проектът е насочен към детската публика и отговаря на 

приоритетите на програмата в насоката на разпространение 

на резултатите, потенциала за последващо развитие, ясна 

стратегия за адаптиране към неспецифичната кризисна 

ситуация. Проектът е професионално и много 

систематизирано представен. Насочеността му към 

детската и семейната публика допринася за стойността на 

идеята. Кандидатът притежава необходимия опит и 

потенциал за реализиране на проекта, което е доказано от 

телевизионния сериал и театрална постановка съсъ вече 

познатите на публиката персонажи. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND2946 116

Изящни 

изкуства Н/П Мария Райчева Райчева

"Еко тур", изложба-

живопис

Изложба-живопис "Еко тур"- серия 

голямоформатни произведения, между 10 и 

15 на брой, инспирирани от и 

визуализиращи ставащите все по-актуални в 

последните години проблеми с 

климатичните и екологични промени и със 

замърсяването на околната среда. 

Изложбата ще бъде представена пред 

публика в една от залите на "Шипка 6".

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Проектът допринася за популяризиране на 

българско културно съдържание и такова, което засяга и 

популяризира български произведения. Кандидатът 

притежава необходимата квалификация за реализиране на 

проекта, което е видимо от посочените реализирани 

проекти. Проектът ще допринесе за професионалното 

развитие на кандидата. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND2728 117

Приложни 

изкуства Инсалация Ирина Дочева Голева "От Земята"

От Земята ще реализира самостоятелна 

художествена изложба на автора и нейното 

професионално представяне пред 

международната аудитория от клиенти, 

куратори и колекционери в два от водещите 

световни интернет платформи за 

разпространение на произведения на 

изкуството. Изложбата ще вкючва 

живописна рисунка с отпечатък на 

естествени материали върху коприна, 

представени чрез художествена инсталация, 

която ще може да бъде разглеждана онлайн 

целогодишно.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Кандидатът притежава необходимата 

квалификация за реализиране на проекта. Проектът ще 

допринесе за професионалното развитие на кандидата. Препоръчва се за финансиране



TI 144 20 IND4550 118

Дигитални 

изкуства, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисципли

нарен проект, 

Нови медии

Съвременн

о изкуство - 

инсталация

/обекти

Ина Трифонова Ина 

Трифонова Ина Трифонова

Обекти и 

Обективна 

Живопис

"Обекти и Обективна живопис" е проект на 

артистичното дуо Йонко Василев и Ина 

Трифонова, Изложбата -съвременно 

изкуство е предвидена за престижната 

галерия за съвременно изкуство в България - 

галерия "Структура" в град София. "Обекти и 

Обективна живопис" е опит за преодоляване 

на гравитационното поле на географските 

ширини и предопределената от тях визия 

във визуалните изкуства, фундамент и 

принадлежност.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Кандидатът притежава необходимата 

квалификация за реализиране на проекта. Проектът ще 

допринесе за професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4823 119

Дизайн, Изящни 

изкуства

Скулптури с 

функция 

или мебели-

скулптури. 

Все още 

няма точно 

наименова

ние. 

Тенсегрити 

скулптури 

или 

структури. Константин Борисов Ачков

"Български 

геометрични 

мотиви като модел 

за 

формообразуване 

на тенсегрити 

пластики

Проекта представлява създаване на три 

скулптурни произведения с визия и 

допълнително функция на мебели. Идеята 

основните компоненти да се изпълнят във 

излят метал. Самите компоненти контактуват 

помежду си само на изпънати метални 

въжета. За да се съкрати, поевтини и да 

бъдат създадени уникати, заготовките, ще 

бъдат направени изцяло от картонено 

велпапе, запъллнено с восък. По този начин 

ще се създадът бройки които не могат да се 

повторят.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Проектът допринася за популяризиране на 

българско културно съдържание. Кандидатът притежава 

необходимата квалификация за реализиране на проекта. 

Проектът ще допринесе за професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4524 120 Театър

Велислава Красимирова 

Маринкова

Импресии за 

самотата

Проектът ще се състои от три епизода, които 

ще бъдат излъчени онлайн. Това ще бъде 

една поетична импресия за любовта и 

самотата, за това, което ни събира и разделя, 

за нощите, в които заспиваме сами. Една 

своеобразна борба на човека с тъмнината, 

породена от разочарованието и загубата. 

Точно когато си на ръба идва надеждата, за 

да освети пътя ти. Защото само когато 

човекът достигне дъното, ще може да се 

оттласне и да се върне на повърхността.

Интересен проект, който представя българско културно 

съдържание. Подкрепата ще позволи на кандидата на 

развие професионалните си умения. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4885 121 Театър

Катя Костадинова 

Георгиева

Импресии за 

самотата

Проектът ще се състои от три епизода, които 

ще бъдат излъчени онлайн. Това ще бъде 

една поетична импресия за любовта и 

самотата, за това, което ни събира и разделя, 

за нощите, в които заспиваме сами. Една 

своеобразна борба на човека с тъмнината, 

породена от разочарованието и загубата. 

Точно когато си на ръба идва надеждата, за 

да освети пътя ти. Защото само когато 

човекът достигне дъното, ще може да се 

оттласне и да се върне на повърхността.

Интересен проект, който представя българско културно 

съдържание. Подкрепата ще позволи на кандидата на 

развие професионалните си умения. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4573 122 Театър Ангел Юлианов Калев

Импресии за 

самотата

Проектът ще се състои от три епизода, които 

ще бъдат излъчени онлайн. Това ще бъде 

една поетична импресия за любовта и 

самотата, за това, което ни събира и разделя, 

за нощите, в които заспиваме сами. Една 

своеобразна борба на човека с тъмнината, 

породена от разочарованието и загубата. 

Точно когато си на ръба идва надеждата, за 

да освети пътя ти. Защото само когато 

човекът достигне дъното, ще може да се 

оттласне и да се върне на повърхността.

Интересен проект, който представя българско културно 

съдържание. Подкрепата ще позволи на кандидата на 

развие професионалните си умения. Предлага се за финанисране



TI 144 20 IND4553 123

Дизайн, 

Приложни 

изкуства, 

Фолклор

визуални 

изкуства Диляна Петрова Иванова Отпечатък

"Отпечатък" е интерактивна инсталация от 

осем мънистени пана с втъкани знаци от 

българския фолклор. В своята цялост 

представлява "елбетица" - символ за сила и 

защита. заставайки в центъра, зрителят 

трансформира средата. Проектът е 

съсредоточен върху памет-

приемственост."Отпечатък", като белег - 

напомня история зад себе си.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Проектът допринася за популяризиране на 

българско културно съдържание и такова, което засяга и 

популяризира български произведения. Кандидатът 

притежава необходимата квалификация за реализиране на 

проекта. Проектът ще допринесе за професионалното 

развитие на кандидата. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4755 124

Музика, 

Фолклор

Народна 

музика Николай Петров Учкунов С песен българска

Представяне на български народни песни 

пред жители и гости на няколко общини. 

Целта е популяризиране и запазване на 

българския фолклор.

Проектът в голяма степен отговаря на целите и 

приоритетите е на програмата. Липсва конкретизация в 

програмата на предвидените концерти, заявени най-общо 

"с представяне на авторски, народни и патриотични 

фолклорни песни" от неговия репертоар. Кандидатът е 

народен певец с дългогодишна практика и това гарантира 

реализацията на проекта, но няма концепция за неговото 

развитие. Ако проектът бъде подкрепен, той ще 

подпомогне личната кариера на кандидата като 

изпълнител. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4575 125

Приложни 

изкуства Дърворезба Алексей Тодоров Алексиев

Паметник на 

всички пострадали 

от епидемията

Дърворезба, пластика от изсъхнало на място 

дърво - дънер с клони

Проектът не отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Не се предлага за финансиране 

TI 144 20 IND2051 126 Музика

Теодора Христинова 

Станчева

"ПЕСНИ ЗА 

ЗЕМЯТА" 

създаване на 

малък EP албум с 

авторска музика, 

запис и 

разпространение 

на демо версия

Създаване на нов музикален албум от 7 

авторски песни. Тематичен проект с 

автентично звучене, в който се преплитат 

елементи от музикалните наследства на 

различни нации. Водещата линия е 

българската дълбока песен, изградена по 

авторски текстове. Проектът се фокусира 

върху изграждането на музикална 

композиция, тематична линия и оригинален 

текст. Предвижда се още запис на демо 

версии на композициите и 

популяризирането им в интернет.

Проектът отговаря на критериите на програмата и 

създаването на авторска българска музика. Подходящ е за 

реализиране в Интернет среда. Кандидатът притежава 

необходимия потенциал за реализиране на проекта, което 

е предпоставка за създаване на високо-художествен 

музикален продукт. Интересен и добре описан проект. 

Отговаря на приоритетите и целите на програмата. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND2947 127 Театър

Драма, 

Комедия Иво Валериев Йончев МЪЖКАРЯТ

МЪЖКАРЯТ е съвременна българска 

театрална постановка, създадена по 

авторски текстове от едноименната 

монодрама на автора Димитър Никленов и 

написана по действителен случай. Историята 

проследява живота на млад мъж и млада 

жена израстнали на село, първия им 

любовен трепет и неизживяната любов 

поради преселване в големия град, една 

неочаквана среща след повече от 20 години 

с равносметка за отминалото и едно 

решение, което променя всичко...

Проектът покрива част от приоритетите на програмата. 

Описани са ясно основните параметри на реализацията. 

Проектът има потенциал за развитие и устойчивост, 

предвид привлечените партньорства. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4044 128 Литература роман

Десислава Неделчева 

Георгиева

Черните обувки. 

Пионерски 

дневник.

Проектът е за създаване и промотиране на 

литературна творба, в центъра на която стои 

дневник с автентичен детски глас от времето 

на социализма в България през годините 

1985 - 1989. Дете на 12 години отива в лятна 

пионерска лагер-школа за активисти в 

Ястребино, където преживява публично 

унижение. Освен написването на това 

произведение, проектът включва също и 

промотирането му чрез изложба със 

соцреквизити на изявен български 

художник.

В сюжета липсва иновативност и аргументацията не е 

достатъчно обоснована. Проектът не се вписва а 

приоритетите на програмата.  Не се предлага за финансиране 



TI 144 20 IND2903 129

Нови медии, 

Театър

видео 

заснето 

театрално 

съдържани

е Ана Павлова Васева

Да играем 

литература

Проектът ще произведе видеа, в които 

големи образци на класическата литература 

се трансформират в занимателно, 

съвременно театрално действие. С 

внимателно изработена структура, но с жив, 

до голяма степен импровизиран език, 

зрителят е въведен в произведението по 

директен, вълнуващ начин. Целта на 

достъпните в интернет видеа ще бъде да 

запознаят най-новите поколения с ключови 

литературни произведения по ангажиращ 

начин.

Проектът отговаря на повечето от приоритетите на 

програмата, като е добре аргументиран, с ясни параметри, 

цели и очаквани резултати. Форматът предполага 

устойчиво развитие и последващи проекта дейности, 

базирани на артистични подход за осъвременяване на 

класически текстове и тяхното театрализирано представяне 

за младежки публики. Кандидатът притежава 

необходимите опит и квалификация за качествена 

реализация на проекта. Препоръчва се за финансиране

TI 144 20 IND3046 130 Музика

Сценично 

изпълнител

ско 

изкуство, 

симфоничн

а музика Иван Любенов Илиев

Музиката на 

Лудвиг ван Бетовен 

и паралелите в 

българското 

изпълнителско 

изкуство от 20 и 21 

век

Проектът е музикален триптих в чест на 

великия композитор Лудвиг ван

Бетовен, както и призвание за българското 

композиторско изкуство. Ще бъдат

представени творби на Бетовен, концерта за 

цигулка и оркестър, симфониите

7а и 8а в паралел с Първа българска 

симфония на Никола Атанасов, концерт

за цигулка и оркестър на Филип Павлов и 

концерта за саксофон и оркестър -

Саксофония на Пламен Джуров.

Проектът е свързан с годишнината на Лудвиг ван Бетховен. 

Идеята да се представят в своеобразен диалог 

изпълнението на три негови творби с произведения на 

български композитори от различни генерации (Никола 

Атанасов, Филип Павлов и Пламен Джуров) е интересна. 

Проектът отговаря на целите и критериите на програмата. 

Кандидатът е професионален диригент, а съвместната му 

работа със Симфониета - Враца, е успешна. Това е гаранция 

за реализирането на проекта, който може да бъде 

популяризиран с излъчване на живо и на видеозаписи. 

Комисията предлага проектът да бъде подкрепен. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND3004 131

Изящни 

изкуства живопис Момчил Димитров Колчев

МЕЖДУ ЗЕМЯТA И 

НЕБЕТО - Пaрaлел 

42

МЕЖДУ ЗЕМЯТA И НЕБЕТО - Пaрaлел 42 

Изложбa - живопис, плaтнa и пaстели. Един 

публичен проект, чaст от мозaйкaтa нa моите 

минaли, нaстоящи и бъдещи срещи с 

родните хоризонти. Еднa мозaйкa без 

грaници... Хубaвото предстои!

Проектът формално отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Идеята не е достатъчно ясно изразена, без 

конструктивно описание по същество. Все пак авторът е с 

професионални умения и финансовото му подпомагане ще 

допринесе за развитието на неговите художествени 

практики. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4790 132 Музика Рок

Георги Владимиров 

Янакиев

Винаги ще има 

утре

Издаване на пилотен сингъл за бенефисния 

албум на група Сигнал и заснемане на 

видеоклип. Проект за съвместна творческа 

дейност на част от членовете на групата - 

Георги Янакиев, Александър Мариновски и 

Владимир Захариев. Сингълът е посветен на 

срещата с любими хора след периода на 

принудително дистанциране. Неговото 

публично или дигитално изпълнение ще се 

случва всяка година на една и съща дата, за 

да се превърне в юбилей на завръщането.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и има 

ясни цели. Кандидатът е част от групов проект, свързан със 

сингъл за бенефисен албум на една от утвърдените и 

прочути български групи Сигнал. Описани са ясни етапи за 

реализация на проекта, засегнато е популяризиране на 

оригинален музикален материал с българско съдържание. 

Проектът и професионализмът на участниците в него 

предполага добър художествен резултат. Предлага се за финанисране



TI 144 20 IND4403 133 Музика Поп музика Асен Георгиев Масларски

"Моя красива 

любов"

"Моя красива любов" е авторски проект на 

Асен Масларски, който включва написването 

на музиката, аранжимента, студийния запис 

и смесването на две песни по стихове на 

Божидар Томов /"Моя красива любов 

последна"/ и Христо Карастоянов /"Дон 

Жуан"/, както и максимално широкото им 

популяризиране, за да добият далеч по-

голяма популярност и достигнат да една 

огромна аудитория, която жадува за нови и 

стойностни български песни.

Коректно описан проект, който отговаря на целите на 

програмата. Залага на българско съдържание. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4635 134

Аудиовизуални 

изкуства, 

Музика, 

Фотография поп музика Светлин Иванов Къслев ЕЛЕКТРО

ЕЛЕКТРО е проект за песен, издържан в 

стилистиката на съвременната електронна 

музика с думите на съвременния човек от 

града. В него си съдействат артисти от 

различни поколения в търсене на нови теми 

и форми. Проектът обединява музикално и 

визуално изкуство така,както са неделими в 

днешно време. Идеята има за цел да бъде 

провокативна за публиката по темата за 

електронния свят.

Интересен проект на утвърден артист, известен с 

качествени и оргинални музикални идеи и търсения, 

притежаващ изявен и разпознаваем стил.  Реализацията му 

ще допринесе за популяризирането на смислена и 

качествена българска поп музика. Проектът отговаря на 

всички критерии на програмата и се предлага за 

финансиране. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4779 135 Музика Рок

Александър Иванов 

Мариновски

Винаги ще има 

утре

Издаване на пилотен сингъл за бенефисния 

албум на група Сигнал и заснемане на 

видеоклип. Проект за съвместна творческа 

дейност на част от членовете на групата - 

Александър Мариновски, Владимир 

Захариев и Георги Янакиев. Сингълът е 

посветен на срещата с любими хора след 

периода на принудително дистанциране. 

Неговото публично или дигитално 

изпълнение ще се случва всяка година на 

една и съща дата, за да се превърне в 

юбилей на завръщането.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и има 

ясни цели. Кандидатът е част от групов проект, свързан със 

сингъл за бенефисен албум на една от утвърдените и 

прочути български групи Сигнал. Описани са ясни етапи за 

реализация на проекта, засегнато е популяризиране на 

оригинален музикален материал с българско съдържание. 

Проектът и професионализмът на участниците в него 

предполага добър художествен резултат. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4737 136 Литература Роман Стати Пенев Димитров

Програма 

Творчески 

инициативиq 

Извънредна сесия 

2020

Трима списовачи търсят основания за вече 

живот на Словото в писмовната ни 

национална благодат.

Проектът търси съдействието на програмата за ясно 

заявено творческо намерение. Проектът отговаря на целите 

на програмата и подкрепата ще надгради творческия опит 

на кандидата. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4818 137 Музика Рок

Владимир Тодоров 

Захариев

Винаги ще има 

утре

Издаване на пилотен сингъл за бенефисния 

албум на група Сигнал и заснемане на 

видеоклип. Проект за съвместна творческа 

дейност на част от членовете на групата - 

Владимир Захариев, Александър 

Мариновски и Георги Янакиев. Сингълът е 

посветен на срещата с любими хора след 

периода на принудително дистанциране. 

Неговото публично или дигитално 

изпълнение ще се случва всяка година на 

една и съща дата, за да се превърне в 

юбилей на завръщането.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и има 

ясни цели. Кандидатът е част от групов проект, свързан със 

сингъл за бенефисен албум на една от утвърдените и 

прочути български групи Сигнал. Описани са ясни етапи за 

реализация на проекта, засегнато е популяризиране на 

оригинален музикален материал с българско съдържание. 

Проектът и професионализмът на участниците в него 

предполага добър художествен резултат. Предлага се за финанисране



TI 144 20 IND2959 138

Изящни 

изкуства, 

Приложни 

изкуства Росен Петков Рашев "Заедност"

Проектът " Заедност" с творческа тема 

"Новото светоусещане на 2020 година" цели 

въвеждане на иновативни формати и 

привличане на нови публики, и се състои в 

създаване на два съвместими визуални 

наивистични творби в раслични медии: 

колективно широкоформатно маслено 

платно и екстериорен стенопис в гр. 

Белоградчик от художниците Стоян 

Божкилов /гр. Сандански/, Росен Рашев/гр. 

Враца/ и Румен Малчев /с. Окоп, гр. Ямбол/.

Колективен проект на трима художници, който има добър 

потенциал, добре защитен е и отговаря на приоритетите на 

програмата. Чрез реализацията му ще се обживее по нов 

творчески начин и публично пространство в гр.Белоградчик. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4304 139 Музика мюзикъл Юри Димитров Стойков Златното зрънце

Златното зрънце е музикално-сценичен 

проект по едноименната книжка за деца на 

варненската поетеса Екатерина Митева. Тази 

приказка-притча ще ви усмихне, но и 

мъничко ще ви натъжи. В нея всяко дете ще 

се отъждестви с малкото зъзнещо Зрънчице, 

а всеки родител ще се идентифицира с 

добрия Снежко, който спасява малкото си 

приятелче, опазва го през зимата, а през 

пролетта го напоява с водата си, за да може 

мъничето да израсне в силен житен клас.

Проект с интересна идея и съдържание. Богатата 

професионалната биография на кандидата предполага 

потенциал за убедителното реализиране на проекта и 

финансовото на проекта ще допринесе за развитието на 

неговите художествени практики. Отговаря на 

приоритетите на програмата. Необходимо е по-детайлно 

описание на проекта по същество. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND2568 140

Изящни 

изкуства живопис

Иванка Красимирова 

Колчакова

Корени-извор на 

вдъхновение и 

сила

Проектът има за цел представянето на 

българското културно наследство чрез 

създаване на девет картини вдъхновени от 

българските символи и представянето им в 

популярните интернет платформи: фейсбук, 

туитер, инстаграм. Иванка Колчакова-

дипломиран художник, арт-терапевт и 

видеомонтажист-чрез езика на абстрактната 

живопис ще сподели скритото послание на 

древността и напомни за силата на корените 

ни, провокира и спомогне личната ни 

идентификация.

Проектът допринася за постигане на целите на програмата 

като предвижда представяне на българско културно 

наследство чрез изработването на 9 живописни платна и 

дигитално документиране на процеса. Кандидатът има 

опит в разработването на проекти в областта на изящните 

изкуства. Финансовото подпомагане на проекта ще 

подкрепи развитието на професионалните умения на 

кандидата. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4889 141

Изящни 

изкуства, 

Приложни 

изкуства Румен Иванов Малчев ЗАЕДНОСТ

Проектът ЗАЕДНОСТ с творческа тема 

"Новото светоусещане на 2020 година" цели 

въвеждане на иновативни формати и 

привличане на нови публики и се състои в 

създаване два съвместни визуални 

наивистични творби в различни медии: 

колективно широкоформатно маслено 

платно и екстериорен стенопис в 

гр.Белоградчик от художниците-наивисти 

Стоян Божкилов / гр.Сандански /, Росен 

Рашев Рошпака / гр.Враца / и Румен Малчев 

/ с.Окоп, гр.Ямбол /.

Колективен проект на трима художници, който има добър 

потенциал, добре защитен е и отговаря на приоритетите на 

програмата. Чрез реализацията му ще се обживее по нов 

творчески начин и публично пространство в гр. 

Белоградчик. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND3880 142 Музика

Съвременн

а музика Ангел Петров Маринов

Композиции за 

акордеон

Идеята на този проект е да се създадат нови 

съвременни композиции за акордеон, като 

те да бъдат представени чрез нови 

интерактивни платформи, концерти онлайн 

или на живо, както и да бъдат напечатани, за 

да стигнат до голям брой изпълнители, да се 

подкрепи и обогати обучителния процес на 

младите акордеонисти.

Проектът отговаря на целите и критериите на програмата. 

Създаването на нови композиции за акордеон ще обогати 

репертоара на младите изпълнители. Приносен е и за 

педагогическия процес, което му придава допълнителна 

тежест. Предлага се за финанисране
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Изящни 

изкуства Стоян Кирилов Божкилов Заедност

Проектът * Заедност* с творческа тема* 

Новото светоусещане на 2020 година* се 

състои в създаване два съвместни визуални 

наивистични творби в различни формати: 

колективно широкоформатно маслено 

платно и екстериорен стенопис в 

гр.Белоградчик от художниците-наивисти 

Стоян Божкилов -гр.Сандански, Росен Рашев -

Рошпака - гр.Враца и Румен Малчев - с.Окоп, 

гр.Ямбол .

Колективен проект на трима художници, който има добър 

потенциал, добре защитен е и отговаря на приоритетите на 

програмата. Чрез реализацията му ще се обживее по нов 

творчески начин и публично пространство в Белоградчик. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND3207 144

Изящни 

изкуства, 

Музейна 

дейност Петър Димитров Димов СИНЕРГИЯ

Проектът СИНЕРГИЯ се състои в създаване на 

триизмерно произведение, което лежи 

върху използването на две различни техники 

живопис и скулптура. Творбата ще е 

тримодулна, като всяка част ще претворена 

със собствена специфична техника, трите 

формиращи едно единно синергично тяло-

наивистична фигуративна композиция с тема 

"А сега накъде?", която се явява новост като 

формат. Ще бъде постоянно изложена в 

Салон за наивистично и интуитивно изкуство.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Кандидатът притежава необходимата 

квалификация за реализиране на проекта, което е видимо 

от посочените реализирани проекти. Проектът ще 

допринесе за професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4500 145

Приложни 

изкуства Живопис

Моника Константинова 

Матева

С четка и бои из 

културно-

историческото 

наследство на 

тетевенския край

Популяризиране на богатата история на 

малкия град чрез пресъздаване на 

емблематични културно-исторически 

паметници върху платно и представянето им 

на широката публика.

Проектът отговаря на целите и приоритетите  на програмата 

- цели представяне на недвижимото културно наследство 

на гр. Тетевен чрез разработването на 10 живописни творби 

и видео материал. Кандидатът притежава необходимата 

квалификация и финансовата подкрепа ще допринесе за 

развитето му като артист. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND2815 146

Изящни 

изкуства

СКУЛТУРА 

НА 

ОТКРИТО

Рафаил Любомиров 

Георгиев

ТЪРСЕНЕ В ДУШАТА 

НА КАМЪКА

Проектът има за цел да привлече 

вниманието на по-голям кръг от хора към 

етапите на скулптиране от изходен материал 

до завършена творба. Също така и 

популяризирането на творчеството на 

младия скулптор Рафаил Георгиев Рафо, 

който не е толкова познат на българската 

публика.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Кандидатът притежава необходимата 

квалификация за реализиране на проекта, което е видимо 

от посочените реализирани проекти. Проектът ще 

допринесе за професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4455 147 Игрално кино

Магически 

реализъм. Лора Горянова Декова

"Майката на Роза" - 

сценарий за 

късометражен 

филм

Сценарий за късометражен филм, базиран 

върху българската митология и фолклор, 

разглеждащ колебанията и страховете на 

млада, съвременна жена, свързани с 

бремеността и раждането.

Проектът кореспондира с приоритетите на програмата 

базирайки се на българския фолклор и митология, 

пренесени в съвременния контекст на действие и герои. 

Насоката към магически реализъм и български фолклор 

отговарят на програмата и биха благодприятствали за 

развитието на идеята. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND3368 148 Танц

Съвремене

н танцов 

театър Сиана Емилова Давидкова

България в центъра 

на танцовия свят

България в центъра на танцовия свят е 

танцов спектакъл, който представя България 

като начало на една околосветска танцова 

обиколка, целяща да запознае зрителя с 

бита и културата на различни нации, като ги 

съпостави с българския фолклор и красотата 

на стилизираното ни танцово изкуство.

Проектът покрива част от приоритетите на програмата. 

Предвижда създаване и разпространение на танцов 

спектакъл с участието на голям брой артисти. Комисията 

препоръчва по-задълбочено изследване на хореографския 

материал и да бъдат доразвити целити на проекта. Предлага се за финанисране
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Интердисципли

нарен проект, 

Нови медии, 

Театър Ива Неделчева Панева

Облачни приказки - 

цикъл авторски 

представления за 

деца

Проектът представя съвременна българска 

драматургия за деца с автор Ива Панева чрез 

разпространение в публична и онлайн среда 

на образователното представление 

Космическа приказка на български и 

английски език. Привличането на нови 

детски публики се осъществява чрез 

интерактивни механизми и премиерно 

представяне на серия авторски приказки, 

обобщени в онлайн видео книга Облачни 

приказки.

Цикъл спектакли на куклен театър за деца със специално 

внимание за деца с изострена сетивност. Комисията 

препоръчва по-добра популяризация на проекта, но 

подкрепя осъществяването на творческата инициатива. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4924 150 Игрално кино Драма Емил Иванов Симеонов

Късометражен 

филм "Шотокан 

Карате-До"

На фона на впечатляващи схватки и яростно 

съперничество "Шотокан Карате-До" търси 

отговорите на най-съществените въпроси - 

да имаш или да бъдеш, какво означава да си 

приятел, кой избор е по-достоен: дълга или 

любовта.

Проектът формално кореспондира с приоритетите на 

програмата, но комисията препоръчваме на кандидата да 

уточни жанра на проекта. Така както е обявен "игрално 

кино" не отговаря на спецификата на жанра - липса на 

сюжетна и драматургична схема, действащи лица и т.н. По 

описание, проектът е по-скоро документален разказ за 

карате клуб. 

Няма достатъчно данни, като потвърждение, че кандидатът 

притежава необходимите умения в сферата на киноезика, 

за цялостна реализация на проекта. Не се предлага за финансиране 

TI 144 20 IND4892 151

Аудиовизуални 

изкуства, 

Литература

Видеопоези

я

Владимир Йорданов 

Михайлов

Десет кратки 

филма 

видеопоезия

Проектът Десет кратки филма видеопоезия 

слива два отделни вида изкуство, словесно и 

визуално, под формата на видеопоезия. 

Цели заснемане на 10 кратки филма по 

поетични творби на 10 съвременни 

български автори. Филмите ще бъдат качени 

в създадена за тях Интернет страница и ще 

бъдат представени пред българска и 

международна публика на специално 

организирано събитие, разпространени в 

социалните мрежи и изпратени за участие в 

конкурси.

Проектът е свързан с популяризирането на 10 съвременние 

поети в интерпретацията на актриса и заснети като кратки 

филмчета. Проектът предполага и надграждане във 

времето чрез създаване на видео платформа за поезия. 

Целите на проекта кореспондират с приоритетите на 

програмата Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4405 152

Анимационно 

кино

класическа 

анимация

Стефан Адрианов 

Войводов

Анимационен 

филм "Океания"

Океания е проект за анимацинен филм, 

целящ разпространение по филмови 

фестивали, отстояване на авторски търсения, 

популизиране на роднотото 

кинопроизводство и изграждане на 

професионални връзки полезни за 

българската анимация.

Добре представен и агрументиран анимационен проект, 

съпътстващ насоките и целите на програмата. Интересно и 

динамично изградени наратив и предложение за визия. 

Кандидатът притежава нужната квалификация за 

създаването на оригинално екранно произведение. Предлага се за финанисране
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Дигитални 

изкуства

фотоманипу

лация Деян Димитров Петров

Работа по серия 

картини 

"Хиперреалност"

В проекта Хиперреалност аз задавам 

въпроса за преекспонирането на човешката 

личност в медиите. Днес социалните 

платформи ни предразполагат да размием 

границата между личното и публичното. 

Подтикнати от суета, сме склонни да си 

направим снимки и видео и ги превръщаме 

в обект на изкушение. Проектът се състои от 

серия от картини: Сътворение, Сексуалност, 

Мода, Финанси, Консумация, Социални 

мрежи, Религия, Война, Технология, Лудост, 

Изкуство.

Кандидатът  предлага оригинална и концептуална идея за 

създаване на дигитално манипулирани картини, 

компилиращи естетика и антиестетика на настоящето, в 

едно с класически образи. Проектът би предизвикал 

полезна дискусия  за ролята на естетиката, 

взаимоотношението творец - зрител и др. в  съвременното 

ни изкуството. Би допълнил удачно разнообразитео от 

изобразителни форми, съгласно целите на  програмата. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4862 154

Аудиовизуални 

изкуства, 

Документално 

кино, Етнология, 

Културна 

антропология, 

Културно 

наследство, 

Фолклор, 

Културология

Документал

ен филм

Александра Борисова 

Апостолова

Елбетица - мистика 

и вълшебство

Древният соларен символ-елбетица се е 

появил успоредно в развитието на 

човешките цивилизации. Познанието на 

хората за Слънцето е обгърнато в мистика. 

По българските земи елбетицата е 

широкоразпространена във везмото и успява 

да се предаде през поколенията и до днес. 

Но какво знаем за символа? Разказът за него 

ще повдигне въпросите: защо го откриваме 

във всички сфери на науката и 

изобразителното изкуство и колко силна е 

връзката човек-природа?

Проектът допинася за популяризиране на бългаскрото 

културно наследство и традиции. Кандидатът има 

потенциал да изпълни проекта. Предвидена е стратегия за 

популяризиране на резултатите от проекта. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4388 155

Анимационно 

кино

Детски 

анимацион

ен филм

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА 

УРУМОВА

ПРИКАЗНО 

КАЛЕНДАРЧЕ - 

пилотен епизод

Проектът "ПРИКАЗНО КАЛЕНДАРЧЕ" 

предвижда създаването на поредица от 

отделни анимационни филми, 

интерпретиращи български народни 

приказки, разказани в контекста на 

традиционния годишен празничен календар. 

Творческата инициатива е адаптиране на 

куклено-театрални моноспектакли, с 

дигитални аудиовизуални средства и 

създаването на ново произведение, 

достъпно онлайн. Финансовата подкрепа на 

НФК ще бъде употребена за създаването на 

ПИЛОТЕН ЕПИЗОД.

Проектът е в контекста на целите и приоритетите на 

програмата. Създаването на пилотен епизод по 

интерпретация на българска народна приказка, разказвана 

в контекста на традиционния национален календар е 

уместно и работещо. Проектът има потенциал за развитие. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND3934 156

Културна 

антропология, 

Културно 

наследство, 

Музика

Красимир Иванов 

Желязков

Българската 

тамбура в 21 век

Изработка и демонстрация на качествено 

нова разновидност на традиционния 

инструмент - българска тамбура, нейното 

популяризиране сред професионалните 

музиканти и националните училища по 

фолклорни изкуства, с цел успешно 

интегриране на звука и изпълнението на 

тамбура във всички музикални жанрове.

Проектът е интересен и отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Съчетава представяне на процеса на 

изработване на традиционен инструмент тамбура и 

изпълнение на музикални примери, които представят освен 

традиционния звук, различни жанрови и стилови 

съчетания, характерни за съвременните етнопроекти. 

Кандидатът е утвърден професионалист. Проектът има 

потенциал за реализация и развитие. Предлага се за финанисране
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Културен 

мениджмънт, 

Музика Рок музика Илия Петков Диков

Концерт - 

премиера "Пъзел" 

на група "Б.Т.Р."

Двучасов концерт - премиера на най-новата 

песен на популярната българска група 

"Б.Т.Р.", целящ да зарадва софийската 

публика с позната музика, мощен звук и 

харизматично присъствие в неподправен 

стил. Групата планира да представи 

официално пред публика песента "Пъзел" , 

чието заглавие ще носи и новият албум на 

"Б.Т.Р." , който ще бъде издаден през 2021 г.

Групов проект, който представя аргументирана концепция 

за реализирането на двучасов концерт с премиера на нова 

песен на популярната група "Б.Т.Р.". Отговаря изцяло на 

целите и приоритетите на програмата. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4716 158 Музика

модерен 

рок

Костадин Борисов 

Шумаров

"awake me"-новата 

песен на рок-група 

"Big Mama Scandal"

"awake me"- новата песен на рпк-група " Big 

Mama Scandal"

Проектът има потенциал и отговаря на критериите на 

програмата.  Групата има значими проекти в своята история 

и през годините се очертава, като една от наистина ярките и 

стойностни групи на българската музикална сцена. 

Професионалните качества на членовете на групата са 

предпоставка за създаване на ярък музикален продукт. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4558 159 Литература Поезия

Мария Атанасова 

Михайлова

От един свят в друг 

свят - българска 

поезия на 

английски език

Проектът От един свят в друг свят - българска 

поезия на английски език има за цел да 

подбере 30 представителни за началото на 

21 век стихотворения от български поети. 

Творбите ще бъдат преведени от български 

на английски език и публикувани на двата 

езика в специално посветена на тях 

уебстраница. Стремежът е творбите да са 

достъпни за възможно най-широк кръг 

читатели у нас и по света и да се привлекат и 

други преводи на българска поезия.

Проектът следва целите на програмата. Създава дигитална 

страница за съвременна българска поезия, като подборът 

на авторите отразява творческото виждане на преводача. С 

намерението си кандидатът е провокиран да приложи 

усвоените компетентности по художествен превод. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4895 160

Културен 

мениджмънт, 

Музика Рок музика Славчо Николов Николов

Концерт - 

премиера

Двучасов концерт - премиера на най-новата 

песен на популярната българска група 

"Б.Т.Р.", целящ да зарадва софийската 

публика с позната музика, мощен звук и 

харизматично присъствие в неподправен 

стил. Групата планира да представи 

официално пред публика песента "Пъзел" , 

чието заглавие ще носи и новият албум на 

"Б.Т.Р." , който ще бъде издаден през 2021 г.

Групов проект, който представя аргументирана концепция 

за реализирането на двучасов концерт с премиера на нова 

песен на популярната група "Б.Т.Р.". Отговаря изцяло на 

целите и приоритетите на програмата. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4920 161

Изящни 

изкуства Живопис Ани Николова Милошова

Чудесата на 

България

Аз и художничката Тони Елефтерова искаме 

да направим обща изложба - живопис на 

тема "Чудесата на България", в която да 

представим много аспекти от българската 

история, фолклор, природа, митология и т.н., 

както по класически, така и по модерен 

начин. Целта ни е да повдигнем духа на 

българите, да вдъхновим и други млади 

творци и да накараме сънародниците ни да 

се гордеят с това, че са българи.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Кандидатът притежава необходимата 

квалификация за реализиране на проекта. Проектът ще 

допринесе за професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финанисране



TI 144 20 IND2606 162

Изящни 

изкуства, 

Интердисципли

нарен проект, 

Музика, Нови 

медии, Танц, 

Театър

Валерия Александрова 

Димитрова

Културни 

маршрути в 

България

Проектът Културни маршрути в България е за 

изработката на 4 документални филма под 

формата на интервю с млади реализирали се 

независими български артисти-1 

съвременен български художник, 1 

музикант,1танцьор и 1 режисьор. Филмите 

са част от международната програма Cultural 

routes, в която съвременни независими 

творци от цял свят представят изкуството си 

в международното културно пространство с 

цел популяризирането му пред нови 

публики и пазари.

Проектът ще допринесе за развитие на кандидата в нова 

посока надграждаща творческия опит. Проект със 

съвременни средства за изразяване и с потенциал. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND2741 163 Театър

Цвета Руменова 

Ерменкова Послепис

Проектът Послепис цели създаването на 

драматургичен текст, чиято основна тема е 

общуването от разстояние и как се променя 

то във времето, и спрямо навлизането на 

съвременните технологии. Текстът ще бъде 

изграден върху запазени писма на известни 

български личности, на обикновени хора, 

върху чатове и интервюта с хора, които в 

момента поддържат дистанционни връзки.

Проектът отговаря на голяма част от приоритетите на 

програмата. Предложената методология за създаване на 

драматургичния текст е обозрима и ясно аргументирана. 

Проектът предвижда публично представяне (четения на 

живо) на готовото произведение и план за разпространение 

в дигиталното пространство. Търсенията на автора в 

сферите на актуалните тенденции в изкуството и 

съвременното общество са задълбочени. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4511 164 Театър Севар Иванов Иванов

Час на класа - Час 

за театър

Проектът "Час на класа - Час за театър" 

представлява серия от дискусионни срещи с 

гимназисти /13-18 годишна възраст/ 

Благоевградски средни училища, на които 

ще се наблегне на значението на театъра и 

културата за младите хора. Ще бъдат 

обсъждани актуалните заглавия в 

театралния афиш и тенденциите в 

театралното изкуство, за да остане 

разбираемо и достъпно за съвременните 

зрители.

Проектът отговаря на условията и приоритетите на 

програмата, добре аргументиран е и има ясни параматетри 

и цели. Форматът за срещи между ученици и творци има 

потенциал за развиване на нови младежки публики на 

театралното изкуство. Кандидатът е описал устойчив модел 

на развитие на проекта и след приключване на 

планираната времева рамка. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND2663 165

Музика, Нови 

медии

Музикален 

перформън

с Петко Пенчев Славов

Live на Червения 

Диван

"Live на Червения Диван" е идея на 

музиканта от бенда на "Нощни птици" Петко 

Славов. Музикалната видео платформа 

представлява поредица от мини-акустични 

концерти, които се провеждат ежемесечно 

на нетипични за това локации - книжарници, 

паркове, улици, магазини и знакови за 

столицата места - Народния театър, 

пл.Славейков, Борисовата градина, 

Съдебната палата и т.н. Артсита и спонсора 

имат пълната свобода да избират местата на 

мини концертите си.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Популяризира българско културно 

съдържание. Идеята за музикална видеоплатформа с 

поредица от мини-акустични концерти има потенциал за 

развитие. Кандидатът има богат професионален опит, което 

предполага добър художествен резултат. Предлага се за финанисране



TI 144 20 IND3653 166

Аудиовизуални 

изкуства

Музикален 

клип, част 

от проект за 

филм черна 

роуд 

комедия

Борислав Йорданов 

Михайловски "Комедиантката"

Музикално видео Комедиантката на Керана 

и Космонавтите, част от музиката към 

едноименната черна роуд комедия за Мела, 

която заради сатирична имитация от 

любимец става враг на диктатор и като 

беглец попада в лагер на Балканите. 

Видеото представя групата в среда от филма, 

в ролята на гръцки хор, докато коментира 

Мела и героите сред възлови сцени от 

историята, които оживяват от огромно пано 

със застинали във въздуха изображения.

Проект с интересни идеи, които надграждат жанра 

"музикално видео". Отговаря на всички цели и приоритети 

на програмата. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4595 167

Аудиовизуални 

изкуства

Серия 

видео 

разкази Калина Иванова Гарелова

Паметта запазва 

смешното: 

истории, легенди и 

вицове за стария 

еврейски квартал 

на София

"Паметта запазва смешното" е проект за 

серия от 25 кратки видео разказа с истории, 

легенди и вицове за стария еврейски 

квартал на София. Това е кварталът който 

приема и асимилира различните пришълци в 

града. Един от начините за това е хуморът: 

подиграваме се на себе си, за да можем да 

се подиграем и на съседите. И да изпуснем 

пара като избухнем в смях.

Проектът отговваря на приоритетите и целите на 

програмата като популяризира многообразието в 

културното ни наследство, разказвайки истории, легенди и 

вицове за стария еврейски квартал на София. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4817 168 Литература Поезия Кера Станкова Тодорова

Парченца от 

душата

Стихосбирка, в която са събрани 53 

стихотворения, като четири от тях на 

английски език, с три литографии на 

художничката Мария Христова

Проектът не е съобразен с целите на програмата, 

представен е оскъдно, творческото присъствие на авторката 

не е достатъчно убедително и затова не може да бъде 

подкрепен. Не се предлага за финансиране 

TI 144 20 IND2496 169

Аудиовизуални 

изкуства Димитър Николаев Гешков

Времето е в нас и 

ние сме във 

времето

Времето е в нас и ние сме във времето е 

идеен проект, свързан с популяризирането 

на културно-историческото наследство на 

България във виртуалното пространство чрез 

аудиовизуални средства. Ще бъдат 

създадени и публикувани клипове на 

музейна тематика в Национален музеен 

ютюб канал.

Проектът е съобразен с целите на програмата и предвижда 

възмжонст за популяризиране на музеите и културното 

наследство в България. Кандидатът има опит в музейното 

представяне. Пердвиден е механизъм за разширяване на 

музейните публики. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND2696 170

Аудиовизуални 

изкуства

Серия 

видео 

разкази Симон Еди Шварц

Паметта запазва 

смешното: 

истории, легенди и 

вицове за стария 

еврейски квартал 

на София

"Паметта запазва смешното" е проект за 

серия от 25 кратки видео разказа с истории, 

легенди и вицове за стария еврейски 

квартал на София. Това е кварталът който 

приема и асимилира различните пришълци в 

града. Един от начините за това е хуморът - 

подиграваме се на себе си, за да можем да 

се подиграем и на съседите. И да изпуснем 

пара като избухнем в смях.

Проектът отговваря на приоритетите и целите на 

програмата като популяризира многообразието в 

културното ни наследство, разказвайки истории, легенди и 

вицове за стария еврейски квартал на София. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND2935 171 Театър

куклено 

изкуство Таня Петкова Евтимова

В памет на Кина 

Къдрева

През това лято си отиде една от най- 

мъдрите, български, детски писателки Кина 

Къдрева . Нейното творчество за деца е 

много ярко и дълбоко интритуващо . Трупата 

на театър"Дани и Деси" ще изиграе 12 

представления на моноспектакъла"Кратка 

Квак история" в чест на ГОЛЯМАТА Кина 

Къдрева. Във време на пандемия в 

страната,този проект ще е начин кукленото 

изкуство да достигне до малките зрители .

Проектът отговаря на приоритетите на програмата. Цели 

разпространение на куклен спектакъл по текстове на 

български автор. Кандидатът има нужната квалификация и 

опит да реализира заложените в проекта цели. Предлага се за финанисране



TI 144 20 IND3147 172 Театър

куклено 

изкуство Атанас Делчев Евтимов

В памет на Кина 

Къдрева

През това лято си отиде една от най- 

мъдрите, български, детски писателки Кина 

Къдрева . Нейното творчество за деца е 

много ярко и дълбоко интритуващо . Трупата 

на театър"Дани и Деси" ще изиграе 12 

представления на моноспектакъла"Кратка 

Квак история" в чест на ГОЛЯМАТА Кина 

Къдрева. Във време на пандемия в 

страната,този проект ще е начин кукленото 

изкуство да достигне до малките зрители .

Проектът отговаря на приоритетите на програмата. Цели 

разпространение на куклен спектакъл по текстове на 

български автор. Кандидатът има нужната квалификация и 

опит да реализира заложените в проекта цели. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4442 173

Музика, Нови 

медии

Всички 

музикални 

жанрове. Ангел Димитров Пенчев На живо от вкъщи

Проектът представлява интернет платформа, 

която позволява на музикантите да 

осъществят връзка "на живо" със своите 

слушатели. Музикантите ще заявяват дата и 

час за "живото" си изпълнение. Вкъщи, от 

репетиционната, те ще са афиширали 

изявата си и заявили контакт с публиката си. 

Всички ползватели на платформата ще могат 

да виждат кои изпълнители свирят в 

момента; както и за всеки изпълнител - кога 

ще свири и кратка информация за него.

Интересна идея, която си заслужава да бъде поощрена. 

Проектът отговаря в известна степен на приоритетите на 

програмата. Необходимо е да се посочат преимуществата 

на платформата в сравнение с вече доста утвърдени и 

действащи платформи за видео и аудио споделяне. 

Проектът е адаптиран за кризисни ситуации на изолация. 

Проект, който е допустим по целите на програмата в частта 

"осигуряване на достъп на аудиторията да създадени 

артистични продукти. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4760 174

Литература, 

Музика, Нови 

медии Поезия

Станимир Веселинов 

Панайотов Аксиома и печал

Проектът цели реализацията на втората 

книга с поезия на българския философ и поет 

Станимир Панайотов. Идеята на проекта е да 

пресече идейно-творческите му търсения с 

тези на автори в други творчески полета - 

музика /Ангел Симитчиев/ и визуално 

изкуство /Филип Панчев/, които да реагират 

на книгата с музика и визуализация, и които 

да бъдат включени като инструменти за 

популяризиране на книгата и на жанра на 

поезията по-общо.

Кандидатът има потенциал да изпълни предложения 

проект, който  отговаря на приоритетите на програмата и 

ще създаде дигитален и интердисциплинарен културен 

продукт. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND2853 175

Аудиовизуални 

изкуства, 

Музика

Поп-рок 

музика и 

аудио 

визуално 

представян

е

ПЕТЪР РАЗВИГОРОВ 

ПОПОВ

"Детска поп-рок 

песен с видеоклип 

и караоке"

Проектът ще включва създаване на музика, 

текст, аранжимент, звукозапис, заснемане на 

видеоклип със субтитри и караоке версия със 

специалното участие на поп-рок формация 

"Междучасие" към Националният Дворец на 

Децата - гр.София

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

популяризира българско културно съдържание. Ясна 

целева група и цели. Проект, насочен към млада и детска 

публика. Биографията на кандидата предполага качествена 

реализация. Проектът може да бъде аргументиран и 

описан по-подробно. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND3742 176

Приложни 

изкуства

Не е 

приложимо Тодор Кънчев Славов

Творчески 

дигитален кръжок 

по фокуси

Проектът представлява едномесечен 

дигитален приложен кръжок по фокуси, 

състоящ се от четири специално подготвени 

и заснети видео урока. Достъпен за деца и 

хора от цялата страна, чрез силно и 

масирано разпространение в интернет и 

стандартни медии, курсът ще бъде с 

национален обхват.

Проектът отговаря на целите на програмата. Проектът ще 

допринесе за професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финанисране



TI 144 20 IND4689 177 Музика

Симфоничн

а музика.

Мирела Валентинова 

Иванова

"Безсмъртни 

легенди" - 

композиране на 

цикъл от 

симфонични 

музикални 

произведения за 

популяризиране на 

бълагрската 

история

Проектът "Безсмъртни легенди" включва 

симфонична сюита в три части "Кралят на 

българите", посветена на цар Калоян и 

битката при Адрианопол от 1205 г. Той цели 

също и композиране на други музикални 

произведения, вдъхновени от българската 

история, както и създаване на интернет сайт. 

. Прилагам линк към първата композиция от 

цикъла Безсмъртни легенди - Кралят на 

българите": 

https://drive.google.com/file/d/1Cb4s6zJ_zuW

DFBdOGG_OzySTSU3ZPnN1/view

Формално проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата, но не е ясно описан. Подходът към темата е 

изобразителен и предполага по-скоро фонова музика, 

направена чрез използване на семплирани инструменти от 

симфоничен оркестър, отколкото самостоятелно 

произведение в жанра  симфонична сюита, както е заявено. 

В мотивацията има общи, лишени от конкретно 

съдържание формулировки, като например "съвременни 

симфонични похвати".  С елементарни аналогии е посочен  

образователният ефект на тази музика. Не се предлага за финансиране 

TI 144 20 IND4560 178

Приложни 

изкуства Н/П Иво Димитров Борисов

Иво Димитров 

Борисов - Моята 

творческа история

Проектът включва създаване на 

видеосъдържание с колекция накити, 

вдъхновени от ритъма на българска шевица, 

аплици и традиционии предмети от 

миналото с модерно звучене. Част от него е 

разпространение на резултантния 

видеоклип онлайн в български и 

международни платформи за 

видеосподеляне, както и в популярните към 

момента социални мрежи Facebook, 

Instagram, Twitter. Особено внимание ще 

обърна на tik-tok - социалната мрежа на 

тинейджърите.

Проектът не е напълно аргументиран в посока конкретни 

дейности, резултати и подход за младежка аудитория Не се предлага за финансиране 

TI 144 20 IND4671 179

Аудиовизуални 

изкуства, 

Игрално кино, 

Музика Йосиф Хенрих Кокончев Комедиантката

Музикално видео Комедиантката на Керана 

и Космонавтите, част от музиката към 

едноименната черна роуд комедия за Мела, 

която заради сатирична имитация от 

любимец става враг на диктатор и като 

беглец попада в лагер на Балканите. 

Видеото представя групата в среда от филма, 

в ролята на гръцки хор, докато коментира 

Мела и героите сред възлови сцени от 

историята, които оживяват от огромно пано 

със застинали във въздуха изображения.

Проектът е свързан със създаването на музикален клип, 

част от проект за филм черна роуд комедия. Проектът 

кореспондира с приоритетите на програмата. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4906 180

Аудиовизуални 

изкуства, 

Документално 

кино, Етнология, 

Културна 

антропология, 

Културно 

наследство, 

Културология, 

Фолклор

Документал

ен филм

Мария-Елиза Борисова 

Бакова

Елбетица- мистика 

и вълшебство

Древният соларен символ-елбетица се е 

появил успоредно в развитието на 

човешките цивилизации. Познанието на 

хората за Слънцето е обгърнато в мистика. 

По българските земи елбетицата е 

широкоразпространена във везмото и успява 

да се предаде през поколенията и до днес. 

Но какво знаем за символа? Разказът за него 

ще повдигне въпросите: защо го откриваме 

във всички сфери на науката и 

изобразителното изкуство и колко силна е 

връзката човек-природа?

Проектът допинася за популяризиране на бългаскрото 

културно наследство и традиции, както и ще допринесе за 

професионалното развитие на кандидата. Кандидатът има 

потенциал да изпълни проекта. Предвидена е стратегия за 

популяризиране на резултатите от проекта. Предлага се за финанисране



TI 144 20 IND4147 181 Литература

Елена Атанасова 

Рафаилова

Разкажи ми 

приказка

Онлайн базирано пространство за детско и 

младежко писмено творчество със свободен 

достъп. Интерактивно представяне на 

създадените авторски творби, чрез поредица 

от аудио-видео подкасти , достъпни на 

платформата и на мобилни устройства. 

Активно насърчаване на желанието на 

децата за създаване на авторски 

произведения в различни жанрове.

Проектът е ценен за българската аудитория и за млади 

литературни творци, тъй като дава трибуна за изява и 

разпознаване на редица автори на произведения. Проектът 

допринася за популяризиране на българско културно 

съдържание - литературни произведения, създадени от 

деца до 18 годишна възраст. Вписва се в приоритетите на 

програмата като предвиждат план за разпространение на 

постигнатите резултати, имат интерактивен механизъм за 

въвличане на публика, предвижда публично 

разпространение на планираните дейности. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND2422 182

Културно 

наследство, 

Музика

Джаз / поп / 

соул / 

фолклор / 

world 

музика

Маргарита Веселинова 

Кордогли

Маги Алексиева - 

Меу Нов Албум 

2020 - 2021

Новият проект на Маги Алексиева - Меу цели 

разпространението както на българската 

музика, така и на модерното Европейско 

звучене. В съчетание със соул и джаз мотиви 

, микс от различни музикални инструменти , 

новият албум търси иновативно звучене , 

съвкупност от традиции и модернизъм. 

Културно наследство , съчетано с 

отпечатъците на 21- ви век. Албумът ще 

създаде дългосрочни интернационални 

партньорства.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Кандидатът е с доказани музикални и 

професионални качества, тъй че има необходимите 

възможности за реализиране на проекта. В описанието му е 

заложено разпространение на българско художествено 

съдържание. Проектът има потенциал за висок 

художествен резултат. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND3160 183

Аудиовизуални 

изкуства, 

Музика, Танц, 

Театър Илияна Георгиева Илиева СЦЕНИЧЕН приЦЕЛ

Проектното предложение "СЦЕНИЧЕН 

приЦЕЛ" представлява, специално подготвен 

план сценарий в областта на 

изпълнителните изкуства - 

музика,танц,театър, които са на границата 

между практика, знание и изкуство.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и е 

насочен към предимно детска аудитория с интерактивен 

подход за въвличане на публиката в процеса на създаване 

на сценичната интерпретация. Включва популяризирането 

на широк спектър от жанрови форми. Комисията 

препоръчва разработване на детайлен план за 

разпространение на проекта. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4847 184 Театър Комедия

Светозар Николов 

Николов

"Чудаци" - 

моноспектакъл на 

Светозар Николов с 

творчески 

псевдоним 

Светозар 

Кнезовски

"Чудаци" ще бъде моноспектакъл на 

Светозар Николов с артистичен псевдоним 

Светозар Кнезовски по няколко от разказите 

на Чудомир. Режисьор: Живка Донева 

Сценография и костюм: Весела Вълчинова-

Тошкова Музикална среда: Бистра Диляноф

Проектът допринася за популяризиране на българско 

културно съдържание, тъй като предвижда реализирането 

на моноспекакъл, базиран на разказите на Чудомир. 

Кандидатът е доказал се актьор, изпълняващ и други 

моноспектакли. В адаптацията става въпрос за един силно 

отегчен и разочарован човек, който иска да избяга на запад, 

където смята, че ще живее по-добре. Основна цел на 

проекта е да се обърне внимание на все повечето 

напускащи България хора, че са нужни на страната си точно 

толкова, колкото и тя на тях. Адаптацията, сценографията и 

музиката вече са готови Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4912 185 Фотография Гергана Кирилова Павлова

Виртуална изложба 

Портрети на жени 

артисти

Проектът "ПОРТРЕТИ НА ЖЕНИ АРТИСТИ " се 

състои в създаването на онлайн изложба от 

фотографии на български жени артистки. 

Освен изложбата ще бъдат създадени и 

профили на проекта в социалните мрежи. 

Проектът цели да представи първоначално 

10 до 15 портрета на жени и да 

популяризира образа на жената творец, 

което ще доведе до и по-голяма 

представеност на жените в българското 

изкуство.

"Проектът е в унисон със световните тенденции в 

последните години на популяризиране на творчеството на 

жени артисти. Проектът отговаря на приоритети на 

програмата, тъй като предвижда надграждане и усточивост 

на идеята и след края на дейностите, предвидени в 

предложението. Заложено е публично разпространение и 

нетипичен за жанра подход за достигане на аудиории. - 

проекти, които въвеждат иновативен подход за 

представяне на културно съдържание"	Проектът ще 

допринесе за развитие на кандидата в нова посока 

надграждаща творческия опит. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND2849 186

Изящни 

изкуства, 

Фотография, 

Интердисципли

нарен проект Портрет Ралица Иванова Тонева

"Тесен кръг" 

Портретно 

изследване

Смесване на антропологични методи с 

изкуство в онлайн серия от портретни 

изследвания, рисунки, създадени чрез 

"полева работа"- рисуване от натура, 

изследване на характери и детайли от 

облекло или предмети, документиране, 

кратки интервюта върху въпросът "къде", 

които дефинират пространство- конкретно, 

имагинерно, хипотетично, желано, 

вътрешно, квази-сценографско.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Кандидатът притежава необходимата 

квалификация за реализиране на проекта, което е видимо 

от посочените реализирани проекти. Проектът ще 

допринесе за професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финанисране



TI 144 20 IND2985 187

Аудиовизуални 

изкуства

Музикален 

клип, част 

от проект за 

филм черна 

роуд 

комедия Розалия Артур Абгарян Комедиантката

Музикално видео Комедиантката на Керана 

и Космонавтите, част от музиката към 

едноименната черна роуд комедия за Мела, 

която заради сатирична имитация от 

любимец става враг на диктатор и като 

беглец попада в лагер на Балканите. 

Видеото представя групата в среда от филма, 

в ролята на гръцки хор, докато коментира 

Мела и героите сред възлови сцени от 

историята, които оживяват от огромно пано 

със застинали във въздуха изображения.

Проектът е свързан със създаването на музикален клип, 

част от проект за филм черна роуд комедия. Проектът 

кореспондира с приоритетите на програмата. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4510 188 Литература Фрагменти Едвин Стефанов Сугарев "СЪРЦЕВИНА"

"СЪРЦЕВИНА" е книга с фрагменти, 

посветени на сериозните психологически, 

философски и екзистенциални проблеми, 

пред които е изправен съвременния човек. 

Част от тях ще интерпретират актуални днес 

проблеми: как оцелява човекът в условията 

на социална изолация, има ли какво да каже 

на самия себе си, как една екстремна 

ситуация пренарежда ценностите, как се 

справяме, когато се налага да впишем 

смъртта като реалност в нашето общностно и 

лично битие.

Проектът на доказания автор, поет, дипломат, депутат и 

изследовател да напише книга с философски фрагменти и 

стихотворения, отговаря на целите на програмата. 

Подходящо е да бъде подкрепен от програмата „Творчески 

инициативи” със забележката, че планът за публикуване, 

популяризация и устойчивост, е твърде скромен. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4874 189

Аудиовизуални 

изкуства, 

Музика, Танц, 

Театър Алекс Славчев Димитров СЦЕНИЧЕН приЦЕЛ

Проектното предложение "СЦЕНИЧЕН 

приЦЕЛ" представлява, специално подготвен 

план сценарий в областта на 

изпълнителните изкуства 

/музика,танц,театър/, които са на границата 

между практика, знание и изкуство.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и е 

насочен към предимно детска аудитория с интерактивен 

подход за въвличане на публиката в процеса на създаване 

на сценичната интерпретация. Включва популяризирането 

на широк спектър от жанрови форми. Комисията 

препоръчва разработване на детайлен план за 

разпространение на проекта. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND3542 190 Хорово изкуство

популярен 

жанр

Калина Димитрова 

Николова-Маринова Детски песни -

Музикален албум с песни създадени и 

композирани от мен или подарени от 

композитори за моята детска вокална група 

"Калина Малина", aз съм вокалния 

ръководител и диригент. Проекта ще даде 

възможност тези песни да бъдат научени, 

записани аудио и видео в моето студио, а в 

последствие изпълнени на множество 

концерти и конкурси в България и чужбина, 

както на живо така и онлайн чрез Интернет.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата, 

насочен е към детската аудитория. Имайки предвид опита 

на кандидата, идеята за албум от 5 нови детски български 

песни, композирани специално за  детската вокална група 

"Калина Малина", ще обогати репертоара в този жанр. 

Слабост на проекта е липсата на конкретизация по 

отношение на самите песни, композитори, автори на 

текстове, посочено е само, че три от тях ще бъдат на 

кандидата, ръководител на вокалната формация.  

Предлагам проектът да бъде подкрепен, като се изиска 

конкретизация за тези песни. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND3786 191 Музика Класика

Незиха Селайтинова 

Ибишева

Българска 

инструментална 

музика за цигулка 

и пиано

Аз съм Незиха Ибишева, цигуларка, 

завършила музикалното училище и 

музикалната академия в гр. София. 

Проектът, който искам да осъществя 

благодарение на това финансиране е 

свързан с популяризирането и 

разпространението на българската 

класическа музика и на класическата музика 

като цяло, изпълнена в състав цигулка и 

пиано на концерти на живо и с онлайн 

излъчване и видео записи.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата, 

насочен е към израстването и утвърждаването на  сцена на 

млади музикални изпълнители и утвърждаване на 

българската класическа музика, по конкретно творби за 

цигулка и пиано. Оценявам творческия потенциал на 

кандидата и възможността за развитие на проекта. 

Предлагам да бъде подкрепен, като се изиска подробна 

програма за концертите, които ще бъдат осъществени. Предлага се за финанисране



TI 144 20 IND4754 192

Културен 

мениджмънт, 

Музика Рок музика Атанас Иванов Пенев

Концерт - 

премиера

Двучасов концерт - премиера на най-новата 

песен на популярната българска група 

"Б.Т.Р.", целящ да зарадва софийската 

публика с позната музика, мощен звук и 

харизматично присъствие в неподправен 

стил. Групата планира да представи 

официално пред публика песента "Пъзел" , 

чието заглавие ще носи и новият албум на 

"Б.Т.Р." , който ще бъде издаден през 2021 г.

Групов проект, който представя аргументирана концепция 

за реализирането на двучасов концерт с премиера на нова 

песен на популярната група "Б.Т.Р.". Отговаря изцяло на 

целите и приоритетите на програмата. Комисията предлага 

да бъде подкрепен. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND3245 193

Изящни 

изкуства, Нови 

медии Пламен Монев Петков Пътешвествие

"Пътешествие" ще е виртуална изложба от 

пейзажи и съпътстващи коментари за 

тяхната история. Авторът е бил на тези 

места: цивилизационни центрове с богата 

история, духовна култура и активно 

настояще. Целта е тези картини и пътеписи 

да достигнат до обширна публика, която 

няма възможността да ги посети в сегашната 

обстановка, скована от ситуацията с 

пандемията COVID 19. Посланието на 

проекта е надеждата, че скоро животът ще 

върне обичайния си ритъм.

Проектът отговаря на прироитетите на програмата и има 

потенциал за достигане до по-широк кръг публика. 

Кандидатът притежава необходимия опит за реализиране 

на проекта. Препоръчва се развитие на стратегия за 

представяне на изкуството пред съвременна публика. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND3721 194 Театър

Авторски 

пърформан

с с 

мултимеди

я Мая Димитрова Дечева Театър от пясък

ТЕАТЪР ОТ ПЯСЪК ще бъде авторски 

театрален пърформанс с мултимедия, 

базиран върху оригиналния текст на книгата 

ТЕАТЪР ОТ ПЯСЪК от Мая Кисьова. Съдържа 

28 фрагмента от живота в един фикшън 

театър, свързани с различните професии, 

които правят спектакъла. Ще бъде изграден 

от игра на живо, видеокадри и визия към 

съответната страница в книгата.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

популяризира българско културно съдържание и създаване 

на авторска българска продукция. Ясна целева група и цели 

на проекта. Професионалнатата автобиография на 

кандидата предполага успешното и убедително 

реализиране на проекта. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4538 195

Аудиовизуални 

изкуства

Трагикомед

ия Светослав Кирилов Томов "Помощ!"

Създаване на оригинална, интерактивна, 

онлайн поредица в 6 епизода, в тандем със 

сценариста Ангел Наков. Поредицата 

разказва за четирима приятели останали без 

работа в пандемията от COVID19. Затворени 

у дома те търсят начини да се издържат. 

Случайно влязъл в онлайн чата им човек, 

иска да сложи край на живота си. 

Приятелите успяват да го разубедят, а той 

изненадващо им заплаща услугата. 

Четиримата решават, че помощта е тяхното 

призвание.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата, 

детайлно представен и добре аргументиран, с потенциал за 

устойчиво развитие. Разписани са подробно целите и 

етапите на реализация. Творческият замисъл е интересен и 

обещаващ. Кандидатът има необходимите опит и 

квалификация за качествената реализация на проекта. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND4528 196

Литература, 

Театър

Драматурги

я

Здрава Каменова 

Пантелеева

Случаят с Пипилоти 

Мист

Проектът цели създаването на театрална 

пиеса и нейното публично представяне от 

авторския тандем Здрава Каменова и 

Гергана Димитрова, пиесата е базирана на 

факти от биографията на Астрид Линдгрен и 

концептуалния артист Пипилоти Рист и ще 

проследи разследването около 

мистериозното изчезване на фикционалния 

персонаж Пипилоти Мист, поставяйки 

въпроса доколко животът и произведението 

на изкуството са взаимозаменяеми.

Обещаващ проект, със сериозен потенциал на кандидатите 

и набелязаната от тях нова идея. Проектът отговаря на 

приоритетите на програмата, предвиждайки създаване на 

нов авторски драматургичен текст,  репетиционен процес и 

сценични четения на живо, целящи разпространение на 

готовото произведение. Проектът е добре аргументиран и 

описан детайлно с ясни параметри, цели и очаквани 

резултати. Кандидатът притежава необходимите опит и 

квалификация за качествено изпълнение на проекта. Предлага се за финанисране



TI 144 20 IND2066 197

Анимационно 

кино

Късометраж

ен игрален 

филм, 

романтична 

комедия

Кристина Валентинова 

Христова

Късометражен 

филм, "Бунтът на 

костюма"

Деян е счетоводител, влюбен в колежката си 

Стела. Тя не му обръща внимание. Един ден 

шефът привиква и двамата в кабинета си, 

защото един от тях е допуснал грешка. По 

време на тирадата Деян открива, че когато 

разхлаби яката на ризата си, придобива 

неочаквана сила - кураж да се опълчи срещу 

шефа си. Така той започва да представя 

грешките, допускани от Стела, за свои. Това 

му носи неочаквани печалби в любовта и 

очаквани загуби в професионален план.

Проектът съдържа финален етап от работа по 

късометражен игрален филм. Проектът има ясна цели и 

аргументация и би подпомогнал творческото развитие на 

кандидата. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND1328 198

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дизайн, 

Интердисципли

нарен проект, 

Литература, 

Нови медии Стефан Антониев Щерев

Ентропия на 

думите

Ентропия на думите е интердисциплинарен 

съвместен творчески проект на графичния 

дизайнер Теодора Симова и артиста Стефан 

Щерев. Представлява създаването на 

авторски текстове с техниката на blackout 

поезия, където чрез визуална и звукова 

елиминация написаният и записаният текст 

придобиват ново значение в нова форма. 

Проектът работи през призмата на 

физичната величина ентропия, като мярка за 

безпорядъка.

Иновативна идея, подкрепена от сериозен план за 

популяризиране и достъпност. Проектът отговаря на 

приоритетите на програмата. Има потенциал за устойчиво 

развитие и привличане на нови публики. Кандидатът има 

нужните квафилификация и опит за качествената 

реализация на проекта. Предлага се за финанисране

TI 144 20 IND3684 199

Дизайн, 

Музейна 

дейност, 

Приложни 

изкуства

Дариан Кристианов 

Георгиев

Българските 

автобуси "Чавдар"

Изложба на умалени модели на автобуси 

"Чавдар", работилници, презентации.

Интересен проект, който популяризира разпознавеми 

символи от близокто ни минало и ще насърчи интерес към 

моделизма като форма на изкуство. Проектът предлага не 

само изложба с умалени модели на емблематичните 

автобуси, но и организиране на съпътстващи презентации, 

видеоматериал и изработване на специален филм, което е 

с добър потенциал към по-широка публичност и към ново 

знание. Добре мотивирана концепция, както и възможност 

за изява на автора - моделист. Предлага се за финанисране



Област от 

изкуството 

и кулутрата Жанр Кандидат Име на проекта Кратко описание / резюме Мотивация на комисията Решение

TI 144 20 IND4422 200

Изящни 

изкуства

скулптура в 

открита 

градска 

среда

Яне Атанасов 

Гаджев

Огнени крила 2., 

скулптурна 

композиция, 

експонира 

наоткрито в 

Малко Търново

Огнени крила е модулна скулптурна 

композиция от метал и емайл, което й предава 

едновременно пластично и колоритно 

въздействие и гарантира устойчивост на външни 

влияния. Универсалната символика, 

обединяваща пречистващата сила на огъня и 

полета като стремеж за извисяване, както и 

балансът между традиционни техники и 

съвременна образност, правят скулптурата 

подходяща за публична среда и осмислят 

реализацията на проекта в Малко Търново.

Кандидатът притежава необходимия опит за 

реализиране на проекта. Проектът е убедително 

описан в дейности и цели. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3385 201

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Приложни 

изкуства Н/П

Иво Климентов 

Стаменов

Светлината 

разказва

Светлината, представена като герой в няколко 

истории, разказани с лампи от дърво - такава е 

идеята ми за създаване на шест лампи, като 

част от моя изложба, която ще се проведе през 

месеците февруари/март 2021 г., в галерия 

"Лампион".

Кандидатът има опита да реализира проектоидеята си, 

която отговаря в общ план на заложените цели на 

прорамата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4780 202 Литература

Фантастика, 

трилър, 

хорър, 

социална 

тематика, 

хумор

Стефан 

Любомиров 

Георгиев Сборник с разкази

Целта ми е да издам и реализилам на пазара 

сборник с разкази.

Кандитатът търси подкрепа за дебютния си сборник 

разкази. Проектът отговаря на целите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4167 203 Музика

Поп/денс/р

ап

Георги 

Валентинов 

Велев Истина е любовта

Създаване на пет песни, които ще бъдат 

обединени в проекта ми"Истина е любовта". 

Интерактивно представяне на песните. 

Излъчване на песните в радиостанции. 

Изпълнение на песните пред публика.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

популяризира българско културно съдържание и 

създаване на авторска българска продукция. Ясна 

целева група и цели на проекта. Фокусира се в 

създаването на оригинален музикален материал с 

българско художествено съдържание. Кандидатът има 

потенциал за реализацията му. Препоръчваме 

създадените песни да бъдат активно представени и в 

онлайн среда, съвременните платформи за видео и 

аудио споделяне. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2826 204

Изящни 

изкуства

Книжна 

илюстрация

Аделина Илиева 

Раковска

"Живият плет" - 

тиха книга за деца 

от 4 до 12 години

Тихите книги за деца са илюстрирани /с текстил 

или на хартия/ истории, които имат голям 

потенциал за развитие на детското възприятие 

и въображение, без ограничението на езика. 

Цел на настоящия проект е създаването на 

авторска тиха книга, озаглавена "Живият плет". 

Главни герои в нея са две деца и въображаем 

приятел, действието се развива ту в нейния, ту в 

неговия двор,и в света на фантазиите, а 

разказвачи са цветове, форми, светлини и 

сенки.

Проектът е издържан в насоките и целите на 

програмата, предвиждайки изработването на детска 

"тиха" книга с богата илюстративна визия. Типажите на 

двете деца и техния въображаем приятел са удачно 

намерени. Идеята е интригуваща, тъй като обичайно 

този тип книги са предвидени за по-малки деца, които 

тепърва се учат да говорят. Проектът е подробно 

разписан и аргументиран и се вписва в приоритетите 

на програмата и  има предпоставки за бъдещо 

доразвитие. Предлага се за финансиране

Входящ номер



TI 144 20 IND4618 205

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика, 

Театър Опера

Адрияна 

Руменова 

Найденова

"Пътешествие в 

операта"

Художествено оформление към проекта 

"ПЪТЕШЕСТВИЕ В ОПЕРАТА" в три модула: 

образователен Филм, Спектакъл и Творческо 

ателие, чрез които децата стават свидетели и 

участници в създаването на оперно 

представление. Дейностите се отнасят до 

проектиране на сценография, костюми и 

реквизит в модул "Спектакъл", подготовка на 

сценична среда и оформление в модул "Филм" 

и приложни занимания с деца в модул 

"Творческо ателие".

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Има образователна насоченост. 

Кандидатът е професионалист с опит. Проектът е 

подробно  описан, има творчески потенциал да бъде 

успешно реализиран и развит. Предлагаме да бъде 

финансиран. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4531 206

Изящни 

изкуства

Изящни 

изкуства

Юлия Ивановна 

Красовска

Съвременни 

български 

художници през 

погляд на деца

Проектът дава възможност да се запознаят 

учениците със съвременно българско изкуство. 

Да видят работи на съвременни художници 

извън учебния материал. Да изучат стилове 

след което ще нарисуват картини. Младите 

художници ще имат възможност да се 

запознаят лично с избраните творци.

Проектът е добре аргументиран и отговаря адекватно 

на целите на програмата, запознавайки подрастващата 

публика с творчеството на съвременни бургаски 

художници. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3274 207

Изящни 

изкуства Живопис

Анжела 

Димитрова 

Минкова

Български 

забележителности 

в 14 акварела

"Български забележителности в 14 акварела" 

Идеята на проекта е да се популяризират 14 

български културни забележителности чрез 

създаването на 14 оригинални акварелни 

картини. Ще бъдат подбрани известни и не 

толкова известни, но забележителни места . 

Целта е да се привлече традиционна българска, 

и чуждестранна публика, която да бъде 

стимулирана да преоткрие тези 

забележителности. Изпълненито ще е с 

различни акварелни техники и ебру.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

цели предстаставяне на български забележителности 

чрез акварелни творби. Кандидата има значителен 

опит в реализирането на изложби. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2657 208 Театър

куклен 

мюзикъл

Виолина 

Маркова 

Василева-

Александрова

Вещица за чудо и 

приказ

"Вещица за чудо и приказ" е проект за куклен 

мюзикъл на актрисата Виолина Василева-

Александрова по текст на Весела Фламбурари, 

музика Константин Кучев и сценография Силвия 

Стоянова. Мюзикълът е насочен към 

тийнейджърската аудитория. Засяга темите за 

порастването, идентификацията и поемането на 

отговорност. Как да придобиеш самочувствие, 

трансформирайки се от малко момиченце в 

млада девойка, за да заслужиш прозвището - 

вещица за чудо и приказ?

Проектът предлага интересна идея за мюзикъл за 

деца. Проектът допринася за целите на програмата и 

подкрепата ще надгради опита на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5002 209

Изящни 

изкуства

ЖИВОПИС И 

СКУЛПТУРА

СТОИЛ ГЕОРГИЕВ 

МИРЧЕВ

ИЗЛОЖБА 

"ПРАИСТОРИЯ ПО 

БЪЛГАРСКИТЕ 

ЗЕМИ"

ИЗЛОЖБАТА Е ПОСВЕТЕНА НА ПРАИСТОРИЧЕСКИ 

МОТИВИ ОТ БОГАТОТО КУЛТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОБИТАВАНИТЕ 

ЗЕМИ ОТ ЕПОХАТА НА НЕОЛИТА И ХАЛКОЛИТА. 

ТВОРБИТЕ СА ВДЪХНОВЕНИ ОТ 

РАЗНООБРАЗНАТА СТРАТИГРАФИЯ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ДНЕШНА БЪЛГАРИЯ. 

ИЗПОЛЗВАН Е ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ И 

ЗАДЪЛБОЧЕНИ ПОЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА 

ПРАИСТОРИЧЕСКОТО ИЗКУСТВО, КАТО Е 

ЧЕРПАНО ВДЪХНОВЕНИЕ ОТ МНОЖЕСТВО 

АРТЕФАКТИ ОТ ПОСОЧЕНАТА ЕПОХА И КУЛТУРА.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

допринася за популяризиране на археологическото 

наследство чрез пресъздаването му с живопис и 

скулптура. Липсва описание кои артефакти ще бъдат 

включени в проекта. Кандидатът има доказан опит в 

реализирането на самостоятелни изложби. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4700 210

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Документал

но кино, 

Игрално 

кино, 

Културно 

наследство, 

художестве

но-

документал

ен филм

Цветан Цвятков 

Томов

По стъпките на 

Операта

Филмов Синопсис: Потопете се в забързаното 

ежедневие на един млад представител на 

операта. От предпродукция, през репетициите, 

до изнасянето на спектакъла пред публика, 

филмът ще ви пренесе в света на широкия екип 

работещ в Софийската опера.

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Има и образователна насоченост. 

Кандидатът е професионалист с опит. Проектът има 

творчески потенциал да бъде успешно реализиран и 

развит. 

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4663 211

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Документал

но кино, 

Игрално 

кино, 

Културно 

наследство, 

Музика

Художестве

но-

документал

ен филм

Николай 

Йорданов 

Тодоров

По стъпките на 

Операта

Филмов Синопсис: Потопете се в забързаното 

ежедневие на един млад представител на 

операта. От пред-продукция, през репетициите, 

до изнасянето на спектакъла пред публика, 

филмът ще ви пренесе в света на широкия екип 

работещ в Софийската опера.

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Има и образователна насоченост. 

Кандидатът е професионалист с опит. Проектът има 

творчески потенциал да бъде успешно реализиран и 

развит. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4842 212

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Документал

но кино, 

Игрално 

кино, 

Културно 

наследство, 

Игрално-

Документал

ен Филм

Атанас Атанасов 

Червенков

По стъпките на 

Операта

Филмов Синоопсис Потопете се в забързаното 

ежедневие на един млад представител на 

операта. От пред-продукция, през репетициите, 

до изнасянето на спектакъла пред публика, 

филмът ще ви пренесе в света на широкия екип 

работещ в Софийската опера.

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Има и образователна насоченост. 

Кандидатът е професионалист с опит. Проектът има 

творчески потенциал да бъде успешно реализиран и 

развит. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4656 213

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Документал

но кино, 

Игрално 

кино, 

Културно 

художестве

но-

документал

ен филм

Александър 

Георгиев 

Георгиев

По стъпките на 

Операта

Филмов Синопсис: Потопете се в забързаното 

ежедневие на един млад представител на 

операта. От пред-продукция, през репетициите, 

до изнасянето на спектакъла пред публика, 

филмът ще ви пренесе в света на широкия екип 

работещ в Софийската опера.

Проектът допринася за популяризацията на 

българската култура, по- специално на операта, 

разкривайки процеса на създаване на един творчески 

продукт в Софийска опера. Предлага се за финансиране
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Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Документал

но кино, 

Игрално 

кино

Художестве

нно-

документал

ен филм

Кристиян Петров 

Дянков

По стъпките на 

операта

Филмов синопсис: Потопете се в забързаното 

ежедневие на един млад представител на 

операта. От пред-продукция, през репетициите, 

до изнасянето на спектакъла пред публика, 

филмът ще ви пренесе в света на широкия екип 

работещ в Софийската опера.

Проектът допринася за популяризацията на 

българската култура, по- специално на операта, 

разкривайки процеса на създаване на един творчески 

продукт в Софийска опера. Предлага се за финансиране
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Приложни 

изкуства

Художестве

но 

историческа 

реплика

Светлин 

Йорданов Стоев Антична Загора

Идеята на проекта е творческо решение на 

няколко свободни пространаства, подпорни 

стени, които да осмислят Античният форум на 

Стара Загора, една допълваща реплика в 

художествено творчески план - стенопис, 

изцяло издържан в естетиката и епохата на 

времето.

Проектът отговаря на приротетите на програмати и 

цели естетизиране на археологическия комплекс в 

Стара Загора. Проектът има и образователен елемент. 

Кандидатът притежава опит за да реализира успешно 

проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2628 216 Музика

Музикална 

приказка

Лора Петрова 

Георгиева

Музикална 

приказка

Целта на проекта е създаването на музикална 

приказка за деца за глас и китара, съдържаща 

разказ, стихове, песни и инструментални пиески 

и имаща образователен и възпитателен ефект. 

Тя ще може да бъде представяна в различни 

формати - като видео запис онлайн, в камерен 

състав, в разширен състав за голяма сцена и др., 

като така ще позволи достигането до 

максимален брой български деца в страната и 

чужбина.

Проект с интересна идея и съдържание, насочен към 

младата публика. Съдържа елемент на образователен 

проект. Отговаря на приоритетите на програмата, 

популяризира българско културно съдържание и се 

предлага за финансиране. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND1441 217

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Игрално 

кино, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Музика, 

Танц, 

Фолклор

Музикален 

клип, част 

от проект за 

филм черна 

роуд 

комедия.

Давид Хенрих 

Кокончев Комедиантката

Музикално видео Комедиантката на Керана и 

Космонавтите, част от музиката към 

едноименната черна роуд комедия за Мела, 

която заради сатирична имитация от любимец 

става враг на диктатор и като беглец попада в 

лагер на Балканите. Видеото представя групата 

в среда от филма, в ролята на гръцки хор, 

докато коментира Мела и героите сред възлови 

сцени от историята, които оживяват от огромно 

пано със застинали във въздуха изображения.

Проектът е свързан със създаването на музикален 

клип, част от проект за филм черна роуд комедия. 

Проектът кореспондира с приоритетите на програмата 

и спомага за професионалното развитие на кандидата Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4473 218 Театър

Куклен 

мюзикъл

Силвия 

Георгиева 

Стоянова

Вещица за чудо и 

приказ

"Вещица за чудо и приказ" е проект на Силвия 

Стоянова за създаването на сценография за 

куклен мчзикъл на актрисата Виолина Василева- 

Александрова. Мюзикълът е насочен към 

тинейджърската аудитория. Засяга тмит за 

порастването, идентификацията и поемането на 

отговорност. Как да придобиеш самочувствие, 

трансформирайки се от малко момиче в млада 

девойка, за да заслужиш прозвището- вещица 

за чудо и приказ.

Проектът предлага интересна идея за мюзикъл за 

деца. Проектът допринася за целите на програмата и 

подкрепата ще надгради опита на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4711 219

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Музика, 

Нови 

медии, 

Приложни 

изкуства, 

Танц, 

Театър, 

Фотография Интермедия

Жаклин 

Мохамед Хауари ВирбоПулс 139/94

Проектът ВиброПулс 139/94 е интермедиа 

между. Пърформансът ще има за цел да 

обедини мелодията на вибрациите на 

създаване на картина, като околната среда 

взима роля и участие до краен профукт с 

характер на перцепция. Живописните творби и 

музикалното произведение, които ще бъдат 

създадени, ще носят духа на свободата на 

изразяване на участващите артисти и буквално 

ще създадат музикални картини. Интерактивна 

комуникация с публиката.

Проект с интересна идея и съдържание. Биографията 

на кандидата предполага убедително реализиране на 

поставените цели в проекта. Интересна идея за 

комуникация с публиката. Необходимо е по-детайлно 

описание на проекта по същество. Предлага се за финансиране
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Интердисци

плинарен 

проект, 

Културно 

наследство, 

Приложни 

изкуства, 

Фотография

"Красотата 

на буквите" 

е 

интердисци

плинарен 

проект, 

който 

съчетава 

видео и 

аудио 

представян

е на 

историята 

Галина Йотова 

Василева

Красотата на 

буквите

Тема на проекта е запознаване с историята на 

Яков Крайков и кирилския шрифт, който той 

създава за отпечатването на книгите си. 

Знанията ще бъдат затвърдени с провеждането 

на работилницата по печат, която ще 

пресъздаде и ще въвлече публиката в реално 

отпечатване на страница, използвайки 

подготвена матрица-плоча за печат. Проектът 

има образователен и културен принос и е 

насочен към учащите се в начални и средни 

учебни заведения.

Интересен и добре представен проект за 

популяризиране на личността на български книжовник 

и  кирилицата. Проект със силен образователен 

елемент, който цели да разнообрази музейната 

програма на РИМ - Добрич. Кандидататът има опит в 

сходни проекти. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4559 221 Музика

поп-

рок/алтерна

тивна 

музика

София 

Валентинова 

Димитрова

албум с авторска 

музика "Open Your 

Eyes"

Проекта представлява 9 изцяло авторски песни 

в иновативен и оригинален стил със собствено и 

уникално звучене. Това е втория авторски 

проект, с който се заемам. Албумът ще 

допринесе за обогатяването на така оскъдната 

сфера на латернативната музика в страната ни, 

и ще бъде лансиран и распространен, не само в 

България, но и в Европа и САЩ.

Проект за албум на млад артист, който търси ново 

звучене и мостове между различните стилове. 

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

популяризира българско културно съдържание и 

създаване на авторска българска продукция. Ясна 

целева група и цели на проекта. Професионалната 

автобиография на кандидата предполага успешното и 

убедително реализиране на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4514 222 Музика

Електронна 

и народна 

музика

Сюлейман 

Метинов 

Сюлейманов

Етно - електро 

Чановете

Идеята, която стои зад проектът "Чановете", е 

тя да изгради мост между съвременният човек 

и българските народни музикални 

произведения, които съдържат в себеси не 

само музикално теоретически аспекти, а са 

богат извор и на вековни традиции, обичаи, 

легенди и истории. Съчетавайки всичко това със 

съвременна електронна музика, ние целим да 

превърнем българската народна музика в една 

модерна тенденция, която да се пренесе и 

извън границите на България

Проектът има потенциал и отговаря на приоритетите 

на програмата. Кандидатът има професионални 

качества за реализирането му. В проекта си е засегнал 

диалога между електронните изразни средства и 

фолклора, така че да бъде разпространено българско 

културно съдържание. Предлага се за финансиране
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Културен 

мениджмън

т, Музика Рок музика

Иван Василев 

Калфов

Концерт - 

премиера

Двучасов концерт - премиера на най-новата 

песен на популярната българска група "Б.Т.Р.", 

целящ да зарадва софийската публика с позната 

музика, мощен звук и харизматично присъствие 

в неподправен стил. Групата планира да 

представи официално пред публика песента 

"Пъзел" , чието заглавие ще носи и новият 

албум на "Б.Т.Р." , който ще бъде издаден през 

2021 г.

Групов проект, който представя аргументирана 

концепция за реализирането на двучасов концерт с 

премиера на нова песен на популярната група "Б.Т.Р.". 

Отговаря изцяло на целите и приоритетите на 

програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4871 224

Дигитални 

изкуства, 

Културно 

наследство, 

Нови медии

Интернет 

Влог

Игор Методи 

Дамянов

FeelBulgaria/Почув

ствай България

"Почувствай България" е пътуващ влог който 

цели да запознае зрителите с културното 

наследство на България по едни 

нетрадиционален начин, а именно по начина на 

световните влогъри и ютубъри. Със FeelBulgaria 

с помощ на интернет зрителя ще може 

навсякъде да се разхожда и да опознава 

България от било коя точка на света.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата, 

макар не добре аргумнетиран с конкретна 

информация какво точно ще отразява влога. 

Кандидатът има опит в реализирането на сходни 

проекти. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2350 225 Фотография

Монохромн

а 

фотография

Изабела 

Богданова 

Манолова

Зад червената 

завеса

Настоящото проектопредложение предвижда 

създаването на фотоизложба -под надслов "Зад 

червената завеса" с фотографии от 

репетиционния процес на театрални 

постановки. С нея се цели популяризирането на 

произведенията, които са заснети и 

фотографското течение "задкулисна 

фотография". Предвижда се изложбата на бъде 

представена за по един месец в Нов театър 

НДК, Драматичен Театър Ловеч и Драматично-

куклен Театър Враца.

Проектът е добре аргументиран и детайлно написан - 

има ясни цели, ясна целева група, конкретни 

дейности, добре описани резултати и отговаря на 

приоритетите на програмата. Проектът допринася за 

популяризиране на българско културно съдържание 

като предвижда популяризирането на три театрални 

постановки чрез кадри от техния репетиционен 

процес. Кандидатът притежава необходимия опит 

реализиране на проекта Предлага се за финансиране
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Изящни 

изкуства

Илюстрации

. Живопис.

Людмил 

Димитров 

Веселинов

България - 

пътешествия, 

храна и 

национална 

култура

Пътешествията из България и храната на 

българите предоставят привлекателни ракурси 

към историческите традиции и културното 

наследство. Амбициран съм да нарисувам 

храната на българина от гледната точка на 

националната идентичност.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

цели да представи традициите , свързани с храната в 

България. Кандидатът притежава професионален опит 

за да реализира проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4445 227

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Културна 

антрополог

ия, Музика, 

Нови 

медии, 

Приложни 

изкуства, Интермедия

Христо Нанков 

Бозуков ВиброПулс 139/34

Проектът ВиброПулс е интермедиа между 

живопис, модно дефиле, музикално 

оформление, фотография, звуко режесюра и 

постмастъринг. Пърформансът ще има за цел да 

обедини мелодията на вибрациите на 

създаване на картина, като околната среда 

взима роля и участие до краен продукт с 

характер на перцепция. Живописните творби и 

музикалното произведение, които ще бъдат 

създадени, ще носят духа на свободата на 

изразяване на участващите артисти.

Проект с интересна идея и съдържание. Необходимо е 

по-детайлно описание на проекта по същество. 

Биографията на кандидата предполага убедително 

реализиране на поставените цели в проекта. 

Интересна идея за комуникация с публиката. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4596 228

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Културна 

антрополог

ия, Музика, Интермедия

Илиан Николов 

Илиев ВиброПулс 139/34

Проектът ВиброПулс 139/94 е интермедиа 

между: живопис, модно дефиле, музикално 

оформление, фотография, звуко-режесюра и 

постмастъринг. Пърформансът ще има за цел да 

обедини мелодията на вибрациите на 

създаване на картина, като околната среда 

взима роля и участие до краен профукт с 

характер на перцепция.

Проект с интересна идея и съдържание. Необходимо е 

по-детайлно описание на проекта по същество. 

Биографията на кандидата предполага убедително 

реализиране на поставените цели в проекта. 

Интересна идея за комуникация с публиката. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3267 229 Музика Поп музика

Мария Илиева 

Мутафчиева

Създаване на 

нова българска 

песен

Мария Мутафчиева - Мери работи по първия си 

самостоятелен албум, чието представяне пред 

широката аудитория е предвидено за 2021 г. 

Албумът ще включва 10 песни. Предстои чисто 

творческа дейност - създаването на нова песен, 

което се надявам да бъде подпомогнато от 

програма "Творчески инициативи".

Кандидатът има необходимия опит в качеството си на 

солист на една от обичаните групи в България. 

Проектът има потенциал и отговаря на приоритетите 

на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND1539 230

Музика, 

Театър

куклен 

мюзикъл

Константин 

Валентинов 

Кучев

"Вещица за чудо и 

приказ"

"Вещица за чудо и приказ" е проект за куклен 

мюзикъл на актрисата Виолина Василева-

Александрова по текст на Весела Фламбурари, 

музика Константин Кучев и сценография Силвия 

Стоянова. Мюзикълът е насочен към 

тийнейджърската аудитория. Засяга темите за 

порастването, идентификацията и поемането на 

отговорност.

Проектът предлага интересна идея за мюзикъл за 

деца. Проектът допринася за целите на програмата и 

подкрепата ще надгради опита на кандидата. Предлага се за финансиране
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Интердисци

плинарен 

проект, 

Изящни 

изкуства, 

Нови медии

не е 

приложимо

Нено Белчев 

Белчев Белчев

Припомнен 

портрет на роден 

град

Проектът събира и изследва структурата на 

колективните спомени, които придават форма 

на всяко общество. Това е изследване на 

метапаметта, което търси различни 

интерпретации на колективните спомени и 

тяхното размиване. Проектът е от две части: 

първата с активното участие на публиката и 

втората част е извършвана само от автора на 

проекта! Забележка: И двете части трябва да 

бъдат приети малко или много иронично!

Кандидатът притежава необходимия опит за 

реализиране на проекта. Рисковите аспекти на проекта 

са свързани с участие на публиката. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3439 232

Изящни 

изкуства

Живопис и 

рисунка

Юлиана 

Трифонова 

Текова

Изложба Лични 

бележки за 

нелично време

Проектът представлява онлайн изложба от 

живописни творби и рисунки ,,Лични белеежки 

за нелично време"", засягаща периода на 

близкото минало в България 1990-2007г. Като 

вдъхновение и изворен материал ще използвам 

архивни и лични фотографии както и текстове 

на българския писател Георги Господинов, 

чието творчество засяга въпроса за паметта и 

интерпретира темата за времето.

Проект с обещаващо съдържание и план за 

интерактивна комуникация. Кандидатът има капацитет 

да го изпълни. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4801 233

Документал

но кино

Документал

истика

Антон Юлиянов 

Петров

Обществена 

инициатива за 

заснемане на 

документален 

филм за г-н Спас 

Карафезов - 

председател на 

националното 

читалище на 

слепите.

Заснемане на документален филм за дейността 

на националното читалище на слепите в 

България под председателството на г-н Спаз 

Карафезов.

Предложеният проект за заснемане на документален 

филм за г-н Спас  Карафезов е насочен към 

приоритетите на програмата, но е с недоизяснена 

структура и конкретика. Липсва задълбоченост в 

предлаганите от автора идеи. Съдържанието не е 

изяснено,  липсва добра и детайлна аргументация. 

Не се предлага за финансиране
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Игрално 

кино

Научна 

фантастика, 

комедия, 

екшън, 

драма, 

романтика

Любомир Колев 

Маринов

Инвазията на 

червения-бял град

Историята на филма се развива в края на 80-те 

години на ХХ век. Лидерите на незаконни 

групировки не се месят в работата и 

територията един на друг, но появата на нов 

конкурент води до значителна промяна в града 

им и отношението им един към друг, налагайки 

се да работят в екип, за да спрат така 

наречената инвазия.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата, 

предвиждайки създаването на  игрална кино 

продукция. Проектът е цялостно представен. 

Комисията препоръчва да бъде конкретизирана 

творческата концепция по линия тема, развитие на 

героите, идейно послание. Реализацията на 

продукцията ще спомогне за разгръщане творческия 

потенциал на кандидата.

Предлага се за финансиране
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Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Етнология, 

Културно 

наследство, 

Музика, 

Фолклор

BG Ethno 

House - 

модерна 

електронна 

музика с БГ 

фолклорни 

етно 

елементи

Диян 

Любомиров 

Савов

BG Ethno House - 

Episode 2

BG Ethno House представлява 90 минутен аудио 

/ видео микс с модерна електронна денс 

музика, комбинирана с Български фолклорни 

мотиви и етно звуци, на фона на визуализации с 

прекрасни гледки от нашата Родина.

Проектът е интересен, популяризира българско 

културно съдържание, отговаря на целите на 

програмата и има потенциал за развитие. Кандидатът 

е сред утвърдените диджеи и поп артисти в страната, 

има необходимите качества да го реализира. Относно 

останалите участници в него, общият бюджет за 

реализацията изглежда завишен. Комисията 

препоръчва финансиране, но при преосмисляне на 

натовареността на останалите участници и съответно 

оптимизиране на бюджета. Предлага се за финансиране
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Литература, 

Дигитални 

изкуства, 

Изящни 

изкуства, 

Нови медии

Литература 

за деца

Марий Росен 

Григоров СТРАХ АХ

СТРАХ АХ е проект за дигитална книга за деца 

между 4 и 7 години. Тя ще съдържа няколко 

истории попадащи в рискови за деца зони. 

Избягвани, но все пак незбежни темите за 

гнева, страха и смъртта остават трудни за 

артикулиране. Създателите на книгата ще 

търсят образен език, който да въздейства 

интуитивно, ирационално и игрово. Разказът ще 

се движи между сънища, реалност и 

въображение без да се страхува от опасните 

води на избраните теми.

Проектът представлява интерес. Насочен е от 

интересен ъгъл към децата и би могъл да бъде 

полезен. Предлага се за финансиране
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Интердисци

плинарен 

проект, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Етнология, 

Изящни 

изкуства

Еслица Петрова 

Попова

Изтъкани от 

българска вълна

Интерактивна инсталация събира серия обекти, 

рисунки и филм в едно пространство, където ще 

бъде важно публиката да има достъп до 

обектите, за да може да ги пипа, ако пожелае, и 

да си играе с тях. Рисунките са прелюдия към 

обектите или ги поставят в контекст. Обектите 

са създадени от тепана вълна /филц/ и други 

материали. Филмът е авторска видеоанимация. 

Инсталацията се показва в Екомузей с аквариум 

Русе.

Проектът е в синхрон с целите и приоритетите на 

програмата, като популяризира авторски поглед върху 

националното изкуство на произведения, създадени 

от вълна и подобни естествени материали. Елементът 

с "допир" до произведенията на изкуството е добре 

намерен и работещ. Използавенто на естествени 

материали и съчетанието им с модерни медии 

придава иновативност и устойчивост. Избраното място 

за инсталиране в Русе също има свой потенциал за 

привличане на широк кръг от публика. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3561 238 Музика поп

ДАНАИЛ 

СВИЛЕНОВ 

МИЛЕВ

30 години 

безусловна любов 

Дани Милев и 

приятели

Дани Милев, заедно с най-големите звезди на 

българската музика, ще представи цялостното 

си творчество, като ще композира, аранжира и 

запише заедно с Дани Милев бенд шест нови 

песни в албума си през 2020 година. Три от тях 

ще са дуети с Йорданка Христова, Тони 

Димитрова и Веско Ешкенази. Ще бъдат заснети 

видеоклипове на трите дуетни песни с поетапни 

медийни презентации, като отделни сингли и 

ще бъде направен концерт промоция в Зала 1 

на НДК

Проектът е в духа на целите и приоритетите на 

програмата и има потенциал да се доведе до добър 

художествен резултат. Относно броя на кандидатите в 

груповата му версия, препоръчваме да бъде 

преосмислен. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4647 239 Музика

Електронна 

и народна 

музика

Калоян Георгиев 

Георгиев

Етно-електро 

Чановете

Идеята, която стои зад проектът Чановете, е тя 

да изгради мост между съвременният човек и 

българските народни музикални произведения, 

които съдържат в себеси не само музикално 

теоретически аспекти, а са богат извор и на 

вековни традиции, обичаи, легенди и истории. 

Съчетавайки всичко това със съвременна 

електронна музика, ние целим да превърнем 

българската народна музика в една модерна 

тенденция, която да се пренесе и извън 

границите на България.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

популяризира българско културно съдържание и 

създаване на авторска българска продукция. Ясна 

целева група и цели на проекта. Интересна идея за 

популяризиране на българската народна музика в 

съчетание с електронна музика. Предлага се за финансиране
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Архитектура

, Етнология, 

Културно 

наследство, 

Музика, 

Фолклор

BG Ethno 

House - 

модерна 

електронна 

музика с БГ 

фолклорни 

етно 

елементи

Ева-Мария 

Павлинова 

Петрова

BG Ethno House - 

Episode 2

BG Ethno House представлява 90 минутен аудио 

/ видео микс с модерна електронна денс 

музика, комбинирана с Български фолклорни 

мотиви и етно звуци, на фона на визуализации с 

прекрасни гледки от нашата Родина.

Проектът е интересен, популяризира българско 

културно съдържание, отговаря на целите на 

програмата и има потенциал за развитие. Кандидатът 

е сред утвърдените диджеи и поп артисти в страната, 

има необходимите качества да го реализира. Относно 

останалите участници в него, общият бюджет за 

реализацията изглежда завишен. Комисията 

препоръчва финансиране, но при преосмисляне на 

натовареността на останалите участници и съответно 

оптимизиране на бюджета. Приносът на конкретния 

кандидат от груповия проект не е достатъчно добре 

мотивиран, за да убеди комисията в нуждата от пълно 

финансиране на ролята му. Не се предлага за финансиране
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Аудиовизуа

лни 

изкуства

Емил Иванов 

Миразчиев

Пловдив - 

Eвропейска 

столица на 

културата 2019, 

преди и след

Ще бъдат интервюирани 12 души от Пловдив, 

по 4-ма от секторите култура, граждани и 

политици, за това как са си представяли 

Пловдив - Европейска столица на културата и 

покри ли това събитие очакванията им. Като 

резултат, това ще бъде видео инсталация с 12 

видео интервюта

Проектът е добре аргументиран и детайлно посочва 

цели, целева група, конкретни дейности, резултати. 

Кандидат с опит и нужната мрежа от партньори на 

местно ниво.  Проектът цели да направи 

видеоинсталация с 12 интервюта като анализ какво 

спечели градът и гражданското общество от титлата. 

Въпреки че темата се припокрива с обществената 

мисия на сдружението, начело на което е кандидатът, 

но може би тъкмо заради проектът може да бъде 

финансиран. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3175 242 Музика

Джаз,рок,пр

огресив

Антон Маринов 

Иванов

Проект ФАНТАЗИЯ 

2020.

Проект Фантазия 2020 съдържа две мащабни 

композиции с богати аранжименти,философски 

текстове,поезия и творческо 

вдъхновение.Накратко музикалния стил е 

синтез между джаз,рок,прогресив и 

психеделия.Ще бъдат използвани всички 

технологични възможности на 21 век в 

съчетание с акустични инструменти и вокални 

партии.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата. 

Кандидатът има нужния професионален опит и е сред 

утвърдените артисти в страната. Предложението му е 

белязано от възможност за разпространение на 

българско музикално съдържание. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND2916 243 Театър

Янко Стоянов 

Стоянов "ТИ МОЖЕШ"

Проектът "ТИ МОЖЕШ" е продължение на 

телевизионния сериал "Благуните", излъчен по 

БНТ и театралния спектакъл "Благуните на живо - 

Още един прекрасен ден". С проекта 

предвиждаме да създадем песен, танц и да 

заснемем видеоклип в столичен парк, с някои 

от основните герои от сериала "Благуните".

Проектът е насочен към детската публика и отговаря 

на приоритетите на програмата в насоката на 

разпространение на резултатите, потенциал за 

последващо развитие, ясна стратегия за адаптиране 

към неспецифичната кризисна ситуация. Проектът е 

професионално и много систематизирано представен. 

Насочеността му към детската и семейната публика 

допринася за стойността на идеята. Кандидатът 

притежава необходимия опит и потенциал за 

реализиране на проекта, което е доказано от 

телевизионния сериал и театрална постановка с вече 

познатите на публиката персонажи. Предлага се за финансиране
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Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Етнология, 

Културно 

наследство, 

Музика

BG Ethno 

House 

/модерна 

електронна 

музика с БГ 

фолклорни 

етно 

елементи/

Йордан Тодоров 

Танев

BG Ethno House - 

Episode 2

BG Ethno House представлява 90 минутен аудио 

/ видео микс с модерна електронна денс 

музика, комбинирана с Български фолклорни 

мотиви и етно звуци, на фона на визуализации с 

прекрасни гледки от нашата Родина.

Проектът е интересен, популяризира българско 

културно съдържание, отговаря на целите на 

програмата и има потенциал за развитие. Кандидатът 

е сред утвърдените диджеи и поп артисти в страната, 

има необходимите качества да го реализира. Относно 

останалите участници в него, общият бюджет за 

реализацията изглежда завишен. Комисията 

препоръчва финансиране, но при преосмисляне на 

натовареността на останалите участници и съответно 

оптимизиране на бюджета. Предлага се за финансиране
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Изящни 

изкуства Живопис

Стефан Стефанов 

Стефанов

"Пленер-

Величието на 

Царевград"

Проектът "Пленер-Величието на Царевград" 

представлява инициатива на художника Стефан 

Стефанов,който в рамките на три пърформанса 

на открито ще приложи техника за рисуване на 

стъкло и ще създаде огледален образ на 

красивите пейзажи от старо Велико Търново, 

откриващи се от Паметник "Асеневци".Този 

огледален образ ще може да бъде наблюдаван 

от широка аудитория ,която ще е 

позиционирана от другата страна на стъклото и 

ще вижда реалната картина.

Проектът формално отговаря на приоритетите и 

целите на програмата. Идеята не е достатъчно ясно 

изразена, без конструктивно описание по същество.  

Няма достатъчно потвърждения за нужната 

професионална квалификация на автора. Не се предлага за финансиране
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Дизайн, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Литература, 

Нови медии Н/П

Теодора 

Руменова 

Симова

Ентропия на 

думите

"Ентропия на думите" е интердисциплинарен 

проект на графичния дизайнер Теодора Симова 

и артиста Стефан Щерев. Представлява 

създаване на авторски текстове с техниката на 

blackout поезия, като чрез визуална и звукова 

елиминация написаният и записаният текст 

придобиват ново значение в нова форма. 

Проектът разработва идеята за необратимостта 

на новосъздадената артистична форма през 

призмата на физичната величина ентропия като 

мярка за безпорядъка.

Иновативна идея, подкрепена от сериозен план за 

популяризиране и достъпност. Проектът отговаря на 

приоритетите на програмата. Има потенциал за 

устойчиво развитие и привличане на нови публики. 

Кандидатът има нужните квафилификация и опит за 

качествената реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3799 247 Музика Фюжън

Христо Кирилов 

Коликов

10 години по пътя 

на фюжъна

През последните 10 години, усилията ми са 

насочени към налагането на фюжън музиката в 

България и чрез основаната от мен група Дел 

Падре, допринесох за разпознаваемостта на 

този жанр у нас. Идеята ми е да отпразнувам с 

концерт тези 10 години, като за целта ще 

поканя музиканти, работили през годините с 

мен, за да представим красотата на смесване на 

музикалните стилове. Всички поканени гост-

музиканти ще участват на доброволни начала.

Проект с потенциал за устойчивост и надграждане на 

поставените цели в проекта. Кандидатът има сериозен 

опит при популяризиране на жанровата специфика на 

фюжън музиката у нас и има потенциал за 

представяне на добър краен резултат при реализиране 

на проекта. Предлагам да се помисли за интерактивен 

механизъм за по-активното привличане на публика. 

Предвижданата интересна и разнообразна селекция 

от музиканти заслужава да се помисли за по-широко 

ветрило от канали, през които проектът ще бъде 

презентиран. Отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND2574 248

Дизайн, 

Приложни 

изкуства, 

Театър

Мария Василева 

Ибришимова КАРАНТИНА

Работа с Ирослав Петков върху моноспектакъл 

по негова нова българска едноактна пиеса. 

Създаване на сценографски проекти за декор, 

костюми, реквизити и кукли.

Проектът се вписва в програмата. Третира актуална 

тема и ако я разработи добре, може да бъде полезен. 

Заслужава да бъде подкрепен. Проектът е съпътстващ 

с целите на програмата, представящ моноспактакъл на 

тема "Карантина", или това как един български творец 

оцелява в екстраординарно време. Идеята за 

интераткривност при изработването на декори и кукли 

е работеща и интересна. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4610 249

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика

Популярна 

музика

Иван Борисов 

Стойнев Великден

Създаване и разпространение на видеоклип на 

една нова българска авторска песен на тема 

"Великден".

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

популяризира българско културно съдържание, като 

обогатява изпълнителския репертоар с песен за 

конкретен празник. Кандидатът има доказан 

потенциал, описани са възможности за развитие на 

проекта, като бъде представен на различни форуми на 

живо и в онлайн среда. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4675 250

Анимацион

но кино, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дизайн, 

Документал

но кино, 

Етнология, 

Игрално 

кино, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Културна 

театрално-

филмова 

утопия

Василена 

Николаева 

Горанова Душата на филма

Интердисциплинарен авторски проект за 

личността на артиста и фината, променлива 

материя на неговите сънища, професионални 

върхове и падения. За работата като любов и за 

проклятието на нейната липса. Спектакълът 

обединява живото актьорско присъствие с 

дигиталния свят на кино-фантазиите и 

сюрреалистичнта образност на съня.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата и е добре аргументиран и детайлно 

написан като си поставя ясни цели за реализация пред 

яснаопределена целева група. Дейностите са 

конкретни и резултатите са добре описани. Всеки един 

участник от екипа индивидуално и подробно е описал 

мотивацията си за участие в проекта и личностното 

развитие като артист, което очаква след реалицазията 

му. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5021 251 Музика

Dancehall / 

pop

Стоян 

Светлозаров 

Вълков

Създаване и 

разпространение 

на dancehall / pop 

песен и 

видеоклип

Проектът "Създаване и разпространение на 

dancehall / pop песен и видеоклип" ще 

представлява готов музикален видеоклип в 

dancehall стил, включващ създаване на текст, 

музика, видеозаснемане и разпространение на 

готовият продукт. Песента ще бъде насочена 

към младите хора. Ще има танцувален характер 

и целта е да бъде представено нещо ново и 

свежо. Ще бъде разпространен в най-големите 

онлайн платформи както и в български 

телевизии и радиа.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

популяризира българско културно съдържание. Много 

добри възможности резултатът от проекта да бъде 

представен в онлайн среда и проект подходящ и за 

представяне по време на изолация и кризисни 

ситуации. Добри предпоставки за популяризиране на 

проекта онлайн медии, радио и телевизия. 

Препоръчвам да се помисли за иновативен подход 

при представяне на вече готовия клип. Кандидатът е 

млад и амбициозен, с потенциал за професионално 

развитие. Предложението обещава добър резултат с 

българско съдържание и с възможност за 

разпространение в Интернет пространството. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4441 252 Музика

Камерна 

музика / 

Джаз

Велислав 

Архангелов 

Стоянов

20 миниатюри за 

квартет тромбони, 

по музика на 

Йосиф Цанков

Програмата включва авторски аранжименти на 

20 миниатюри за квартет тромбони, по музика 

на Йосиф Цанков. Програмата ще бъде 

представена с публично изпълнение, в галерия 

"Фотосинтезис", както и онлайн, чрез 

лайфстрийм в социалните мрежи. Готовият 

нотен материал ще бъде дарен на НМА "Панчо 

Владигеров", и ще бъде публикуван в Интернет 

за свободно ползване от преподаватели и 

възпитаници по медни духови инструменти, и 

"Камерна музика".

Проектът напълно отговаря на всички критерии и цели 

на програмата и обещава висок художествен резултат. 

Кандидатът е един от най-изявените и утвърдени джаз 

музиканти в страната с голяма аудитория, което е 

гаранция за качествата на очаквания творчески 

продукт. Ценна е идеята готовият нотен материал да 

бъде дарен на НМА и публикуван в интернет за 

свободно ползване, което е полезно за 

педагогическата и изпълнителската практика.  Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4749 253 Музика

Класически 

концерт, 

който 

включва 

солови и 

ансамбалов

и творби от 

видни 

представите

ли на 

българската 

композитор

Момчил 

Николаев Енчев

Българската 

класическа музика 

- традиция и 

модерност

Проектът предвижда реализацията на 4 

концерта в градовете: София, Пловдив, Стара 

Загора и Благоевград. Ще участват трима млади 

инстументалисти, възпитаници на АМТИИ "Асен 

Диамандиев" гр. Пловдив: Димитър Наков - 

пиано, Момчил Енчев - цигулка, Йордан Вичев - 

виолончело. Ще прозвучат произведения из 

творчеството на: Панчо Владаигеров, Любомир 

Пипкова, Лазар Николов, Константин Илиев, 

Иван Спасов и др.

Проектът е групов,  отговаря на целите и приоритетите 

на програмата и популяризира българско културно 

съдържание и авторска българска музика с 

произведения на видни български композитори. 

Участниците са млади талантливи музиканти, което 

предполага успешното и убедително реализиране на 

проекта. Проектът ще бъде реализиран и чрез 

Livestreaming. Предлагаме проектът да бъде 

финансиран. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2666 254 Музика Поп

Георги Георгиев 

Марков

30 години 

безусловна 

любов, Дани 

Милев и приятели

Дани Милев, заедно с най-големите звезди на 

българската музика, ще представи цялостното 

си творчество, като ще композира, аранжира и 

запише заедно с Дани Милев бенд шест нови 

песни в албума си през 2020 година. Три от тях 

ще са дуети с Йорданка Христова, Тони 

Димитрова и Веско Ешкенази. Ще бъдат заснети 

видеоклипове на трите дуетни песни с поетапни 

медийни презентации, като отделни сингли и 

ще бъде направен концерт промоция в Зала 1 

на НДК.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Кандидатът има необходимия опит и 

потенциал за реализацията  му.  Препоръчваме 

преосмисляне на  броя на участниците и на общия 

бюджет на груповия проект. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4244 255

Документал

но кино

Христо Йорданов 

Димитров "Мигът"

Документален филм по книгата "Разговори с 

Христо Фотев" на Кирил Гоцев и непубликувани 

разговори /аудио записи/ с поета за 

обстоятелствата, при които е създавал творбите 

си. Авторите на филма разсъждават върху 

магията на художествената провокация и 

начина, по който тя се отразява върху творци и 

публика. Върху мига, в който се раждат 

шедьоврите.

Проектът допринася за популяризирането на 

българското културно съдържание представяйки част 

от творчеството и фрагменти от живота на поета 

Христо Фотев

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4774 256

Изящни 

изкуства иконопис

Аглика Георгиева 

Гайтаникова

Икони в 

класическа 

техника

Изписване на две икони с размер 42/90см.в 

класическа техника: темпера и 24 каратово 

злато върху дъска

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Кандидатът притежава необходимата 

квалификация за реализиране на проекта. Проектът 

ще допринесе за професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4540 257

Литература, 

Театър

Драматурги

я

Яна Борисова 

Василева

" За любовта и 

всичко останало"

"За любовта и всичко останало" е произведение 

за театър с автор Яна Борисова. Текстът третира 

емоционални и социални теми/проблеми, 

актуални за цялото съвременно общество- 

любовта, самотата, емоционалната 

интелигентност, съзряването и светът, в който 

се налага да живеем. Посланието е насочено 

основно към младото поколение, но касае и 

абсолютно всички категории и възрасти 

театрална публика.

Обещаващ театрален проект със стойностен замисъл, 

който ще създаде нов продукт за българската сцена, и 

с качества да бъде преведен и в Европа. Заслужава 

подкрепа не само заради добре обоснованата идея, а 

и заради доказания потенциал на автора. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4117 258

Документал

но кино

Христо Симеонов 

Костадинов "Мигът"

Документален филм по книгата "Разговори с 

Христо Фотев" на Кирил Гоцев и непубликувани 

разговори /аудио записи/ с поета за 

обстоятелствата, при които е създавал творбите 

си. Авторите на филма разсъждават върху 

магията на художествената провокация и 

начина, по който тя се отразява върху творци и 

публика. Върху мига, в който се раждат 

шедьоврите.

Проектът допринася за популяризирането на 

българското културно съдържание представяйки част 

от творчеството и фрагменти от живота на поета 

Христо Фотев Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4908 259 Музика

Йордан 

Любомиров 

Вичев

Българската 

музика - 

традиции, 

новаторство и 

модернизъм

Проектът предвижда реализацията на 3 

концерта в градовете - Пловдив, Стара Загора и 

Благоевград. Ще учавстват трима млади 

инструменталисти - възпатаници на АМТИИ - 

Проф. Асен Диамандиев - Пловдив: Димитър 

Наков - пиано , Момчил Енчев - цигулка , 

Йордан Вичев - виолончело. Ще прозвучат 

произведения из творчеството на : Панчо 

Владигеров, Любомир Пипков, Константин 

Илиев, Лазар Николов , Иван Спасов и др.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Популяризира българско културно 

съдържание и авторска българска музика. 

Професионалнатата автобиография на кандидатите 

предполага успешното и убедително реализиране на 

проекта. Посочени са ясни цели и проектът е 

подгходящ за реализиране и чрез Livestreaming. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4642 260 Театър

Моноспекта

къл / Стенд-

ъп комеди

Памела Стойкова 

Трифонова

Крадецът на 

праскови: Англия

Авторска комедия разкриваща светлата и 

тъмната страна на имигрантския живот, наред с 

низ от неочаквани сблъсъци с културни 

стереотипи. Представление изпълнено с голяма 

доза сърказъм, реализъм и сюреализъмр 

целящо да предизвика идеалите на публиката, 

докато същевременно я разплакваот смях. 

Културния сблъсък между Източна Европа и 

Англия по време на Брекзит кризата, през 

призмата на една студентка. Подходящо за 

всеки, който може да чете Вазов!

Проектът представя съвременна идея във все повече 

налагащ се жанр. Проектът кореспондира с 

приоритетите на програма. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3663 261

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Етнология, 

Културно 

наследство, 

Музика, 

Фолклор

BG Ethno 

House 

/модерна 

електронна 

музика с БГ 

фолклорни 

етно 

елементи/

Йордан 

Димитров 

Димитров

BG Ethno House - 

Episode 2

BG Ethno House представлява 90 минутен аудио 

/ видео микс с модерна електронна денс 

музика, комбинирана с Български фолклорни 

мотиви и етно звуци, на фона на визуализации с 

прекрасни гледки от нашата Родина

Проектът е интересен, популяризира българско 

културно съдържание, отговаря на целите на 

програмата и има потенциал за развитие. Кандидатът 

е сред утвърдените диджеи и поп артисти в страната, 

има необходимите качества да го реализира. Относно 

останалите участници в него, общият бюджет за 

реализацията изглежда завишен. Комисията 

препоръчва финансиране, но при преосмисляне на 

натовареността на останалите участници и съответно 

оптимизиране на бюджета. Приносът на конкретния 

кандидат от груповия проект не е достатъчно добре 

мотивиран, за да убеди комисията в нуждата от пълно 

финансиране на ролята му. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND3297 262 Театър Комедия

Росица 

Георгиева Русева

ИЗПОВЕД НА 

ЕДНА АКТРИСА

ИЗПОВЕД НА ЕДНА АКТРИСА е театрално - 

музикален спектакъл, посветен на актьорската 

професия и театър. Сюжетът е построен върху 

забавни случки от живота на артистите. Роси 

Русева играе ролята на Актрисата и е автор на 

текста и стиховете. Свири и саксофон. Георги 

Стоев е автор на музиката и акомпанира на 

живо.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата 

предвиждайки създаването и публичното 

разпространение на нов авторски театрален 

спектакъл. Кандидатът има необходимите опит и 

квалификация за реализация на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4127 263

Изящни 

изкуства Живопис

Стефан Иванов 

Кулев

Камен бряг - нос 

Калиакра - 

изложба живопис

Изложба живопис "Камен бряг - нос Калиакра" 

която ще се реализира в изложбената зала на 

читалище "Варненски будители - 1926" гр. 

Варна.

Проектът отговаря на заложените цели на програмата 

и се интерпретират български теми. Чрез реализацията 

му ще се подкрепи кандидата в творческото му 

индивидуално развитие, има устойчивост на идеята и 

потенциал за привличане на публики. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4977 264

Приложни 

изкуства

Живко Генчев 

Петров

Ножът като 

художествено 

произведение Резба-ювелир върху стомана,кост,дърво

Проектът отговаря на приоритетите на програмата, 

макар и не  подробно описан. Кандидатъта има опит в 

реализиацията на сходни проекти и подкрепата на 

проекта ще насърчи твоческите му изяви. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND1096 265 Театър

Съвремена 

Европейска 

драматурги

я

Румяна 

Николаева 

Тонева

"Corps de Textes - 

Europe - Корпуса 

на текста"

Проектът е свързани с представяне, превеждане 

, публично четене и поставяне на сцена 

произведения на съвременни европейски 

автори за театъри в България и български 

автори в Европа ,създаване на партньорства и 

обмени. Проектът подържа българско участие в 

международна мрежа за съвременна 

драматургия. Участието в събития и 

организирането на събития по проекта дава 

възможности за бъдещи партньорства и 

копродукции.

 Проектът не е добре аргументиран, целите и 

очакваните резултати са скицирани, но не и детайлно 

описани и обосновани. Няма конкретика относно 

участниците, брой на драматургичните текстове, които 

ще се представят, график на дейностите, Липсва 

основна информация за начина на реализация на 

проект и участието на кандидата в него. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND5025 266 Музика

Рап, рок, 

поп

Орлин Златков 

Софрониев

ORLI ANROW - 

Debut Double 

Album [M.V.P. 

Records Presents]

Музикален концерт за дебютен двоен албум. 

Изпълнение на живо с запис за пускане в 

онлайн платформи.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

популяризира българско културно съдържание и 

авторска българска музика. Създаденият продукт 

може да бъдат активно представени и в онлайн среда, 

съвременните платформи за видео и аудио споделяне. 

Предлагам да се помисли за стратегия за привличане 

на нови публики. Проект на млад изпълнител, който 

ще помогне в неговото развитие и утвърждаване. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND0334 267

Аудиовизуа

лни 

изкуства

Българска 

класика

Десислава 

Георгиева 

Михайлова

Глас от сянката на 

миналото, 

пробужда и днес - 

прозата на Кирил 

Христов

Представянето на художествената проза на 

Кирил Христов по дигитален начин е 

провокирано от изискванията и нагласите на 

съвременния човек. Творец в българската 

литература, завещал ни голямо културно 

наследство, но останал в сянка днес. Кирил 

Христов е най-популярен с лиричното си 

произведение "Жени и вино! Вино и жени!", но 

след себе си той оставя и откровена проза, 

която прочетена в наши дни звучи 

изключително актуално.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата в 

посока на популяризиране на българската културна 

памет. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3044 268

Дигитални 

изкуства, 

Изящни 

изкуства, 

Литература, 

Нови медии

Литература 

за деца

Теодора 

Георгиева 

Дончева СТРАХ АХ

СТРАХ АХ е проект за виртуална книга за деца 

между 4 и 7 години. Тя ще съдържа няколко 

истории попадащи в рискови за деца зони. 

Избягвани, но все пак неизбежни, темите за 

гнева, страха и смъртта остават трудни за 

артикулиране. Създателите на книгата ще 

търсят образен език, който да въздейства 

интуитивно, ирационално и игрово. Разказът ще 

се движи между сънища, реалност и 

въображение без да се страхува от опасните 

води на избраните теми.

Проектът е подаден от автор на текст и от художник. 

Отнася се за дигитална книга за деца, която да 

изследва умишлено заобикаляните теми за гнева, 

страха, паниката, смъртта. Кандидатите са доказали 

качествата си съответно като режисьор, актьор, автор 

на няколко предходни детски книги, и - като художник. 

Проектът заслужава подкрепа, предвижда книжно 

издание и да се постави като театрална пиеса. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4658 269

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Документал

но кино, 

Етнология, 

Културна 

антрополог

ия, 

Културно 

наследство, 

Културологи

я, Фолклор

Документал

ен филм

Найден Атанасов 

Атанасов

Елбетицата- 

мистика и 

вълшебство

Древният соларен символ-елбетица се е появил 

успоредно в развитието на човешките 

цивилизации. Познанието на хората за 

Слънцето е обгърнато в мистика. По 

българските земи елбетицата е 

широкоразпространена във везмото и успява да 

се предаде през поколенията и до днес. Но 

какво знаем за символа? Разказът за него ще 

повдигне въпросите: защо го откриваме във 

всички сфери на науката и изобразителното 

изкуство и колко силна е връзката човек-

природа?

Проектът допринася за популяризиране на 

българското наследство и традиции, както и ще 

допринесе за професионалното развитие на кандидата Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2672 270 Музика

Модерен 

рок

Иван 

Александров 

Любомиров Awake me

"Awake me" - новата песен на рок група "Big 

mama scandal"

Проектът има потенциал и отговаря на критериите на 

програмата. Групата има значими проекти в своята 

история и през годините се очертава, като една от 

наистина ярките и стойностни групи на българската 

музикална сцена. Професионалните качества на 

членовете на групата са предпоставка за създаване на 

ярък музикален продукт. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5083 271

Изящни 

изкуства живопис

Вили 

Александров 

Николов

Изложба живопис 

Магията на 

българския 

фолклор

Целта на изложбата, която ще се проведе в 

централното фоайе на Българската търговско-

промишлена палата е да представи българската 

култура пред широк кръг международни бизнес 

делегации. В изложбата на Вили Николов ще 

бъде представен цикъл картини, посветени на 

българското народно творчество през призмата 

на наивизма, съчетан с национални етно 

мотиви.

Проектът е аргументиран добре и отговаря на 

заложените цели за популяризиране на българската 

култура и подкрепа на творците, пред широк кръг 

публики, а в случая и пред представители на търговски 

международни и национални организации. Посочено 

е медийно партьнорство и отразяване на изложбата, а 

локацията на експозицията предполага повече 

възможности за твореца за популяризиране на 

творчеството му - БТПП. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4569 272 Музика

Дамян 

Владимиров 

Михайлов

Хармония на 

български език

В историята на българската популярна музика 

има изключителни произведения, които или са 

получили твърде малко внимание, или пък като 

че ли твърде бързо са били употребени и 

заключени в своя най-известен аранжимент и 

представата за тях. Целта на проекта Хармония 

на български език е да възроди две такива 

големи произведения и да даде живот на едно 

ново, което да допълни хазната на българската 

музикална дейност за години напред.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата и популяризира българско културно 

съдържание. Проектът е интересен и новаторски като 

идея. Професионалнатата автобиография на 

кандидата предполага успешното и убедително му 

реализиране. Препоръчваме активното му 

представяне и в онлайн среда с помощта на 

съвременните платформи за видео и аудио споделяне. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4866 273

Културна 

антрополог

ия, 

Литература

Иван Милчев 

Момчев С дух и огнен меч

Златен ключ е зарит на Балканите под заблуди, 

геополитика и схоластика. Той отключва 

биполярни процеси в средновековния свят и 

секрети в националния ни характер. Религиозни 

властолюбци присвояват идеята за праведност 

и права вяра първо тук. А предходниците в нея, 

анатемосват и погват през вековете като 

носители на злото. За този ключ и 

неизговорената история на неговите пазители е 

проектът за финална книга на трилогията С дух 

и огнен меч.

Кандидатът търси подкрепа, за да завърши третата 

книга от историческа трилогия. Проектът се вписва 

сред целите на „Творческите инициативи”. Неясно и 

твърде общо е разписан планът за публично 

разпространение и устойчивост. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4914 274 Музика

Kласическа 

камерна 

музика

Илиана 

Илиянова Генева

Класически 

концерт Родни 

щрихи на трио 

Ариозо

Проектът Родни щрихи на трио Ариозо е 

посветен на съвременната българска камерна 

музика и предвижда изпълнението и 

разпространението на три концерта в страната с 

класически произведения за сопран, флейта и 

пиано. В програмата са включени творби на Л. 

Пипков, П. Стайнов, Й.Крушев, Б. Константинова 

и Д.Томов. Предвид извънредната ситуация 

концертът ще бъде професионално излъчван в 

сайтовете на състава и партниращи 

организации, сдружения, фестивали

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Утвърждава българско културно 

съдържание. Участниците са познати от концертната 

сцена млади изпълнители, участват в престижни 

фестивални форуми. Това е гаранция за потенциала и 

художествената реализация на проекта. 

Пропоръчваме по-активно присъствие в интернет 

пространството. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4945 275 Дизайн

Типография 

и графичен 

дизайн

Константин 

Атанасов Жеков

Създаване на 

авторски 

български 

кирилски шрифт с 

работно заглавие 

Bulantica Libre и 

комплект 

типографски 

художествени 

пана, 

представящи 

естетиката и 

функционалността 

на шрифта

Създаване на авторски български кирилски 

шрифт Bulantica Libre, вдъхновен от естетиката 

на различни артефакти и писмени знаци, 

намерени по българските земи. Основна цел е 

шрифтът да се идентифицира както с 

традиционна елегантност, така и с модерен 

професионализъм. Ще се следват стандартите 

за графичната форма на "българската 

кирилица", инициирани от български типографи 

в средата на ХХ в. Шрифтът ще бъде представен 

чрез комплект типографски пана.

Проектът за изработване на оригинален български 

щрифт на кирилица Bulantica Libre отговаря на целите 

на програмата. Кандидатите - тандем графични 

дизайнери имат нужната квалификация и опит за 

осъществяването му. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4946 276 Дизайн

Типография 

и графичен 

дизайн

Елена Манчева 

Жекова

Създаване на 

авторски 

български 

кирилски шрифт с 

работно заглавие 

Bulantica Libre и 

комплект 

типографски 

художествени 

пана, 

представящи 

естетиката и 

функционалността 

Създаване на авторски български кирилски 

шрифт Bulantica Libre, вдъхновен от естетиката 

на различни артефакти и писмени знаци, 

намерени по българските земи. Основна цел е 

шрифтът да се идентифицира както с 

традиционна елегантност, така и с модерен 

професионализъм. Ще се следват стандартите 

за графичната форма на "българската 

кирилица", инициирани от български типографи 

в средата на ХХ в. Шрифтът ще бъде представен 

чрез комплект типографски пана.

Проектът за изработване на оригинален български 

щрифт на кирилица Bulantica Libre отговаря на целите 

на програмата. Кандидатите - тандем графични 

дизайнери имат нужната квалификация и опит за 

осъществяването му. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2775 277

Театър, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Нови медии

Ивомир Игнатов 

Игнатов

RED NOSE NEWS/ 

Новини с Червен 

Нос

RED NOSE NEWS/Новини с Червен Нос е нова 

форма на театрално комедийно представление, 

което изследва актуални събития. Пречупени 

през призмата на други времена и характерни 

герои, с ирония и сарказъм , те се разкриват 

пред зрителя в различна светлина. Забавно и 

достъпно, но и провокиращо критично мислене. 

Млад творчески екип с уникален стил на 

представяне.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата.Детайлно разписан и добре аргументиран, 

с ясни цели, творческа концепция и потенциал за 

развиване на нова форма в сценичните изпълнителски 

изкуства. Кандидатът е доказан професионалист в 

сферата и има необходимите квафилификация и 

потенциал за качествена реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4729 278 Музика Песен

Асен Николов 

Кушинчанов

Поп-рок и класика 

в концертно-

поетичен цикъл

Проектът цели създаването на онлайн видео 

концертно-поетичен цикъл с български 

произведения от различни епохи и в различни 

стилове в изпълнение на акустичен квартет. 

Продуктът ще включва редуване на тематично 

свързани песни и стихотворения - лични 

авторски песни в стил поп-рок, песни от първите 

български композитори и осем клипа със 

стихотворения на поети символисти. Целта е 

привличане на различни аудитории за 

обогатяване на техния вкус.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Идеята за съчетаване на музика в 

различни стилове и поезия има потенциал да се 

превърне в оригинален творчески продукт, но изисква 

задълбочени познания и художествен вкус, което не е 

разкрито в предложеното описание, включващо 

диалог между принципно различни естетики и 

смислови послания. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4690 279 Музика Песен

Иван Стефанов 

Челавров

Поп-рок и класика 

в концертно-

поетичен цикъл

Проектът цели създаването на онлайн видео 

концертно-поетичен цикъл с български 

произведения от различни епохи и в различни 

стилове в изпълнение на акустичен квартет. 

Продуктът ще включва редуване на тематично 

свързани песни и стихотворения - лични 

авторски песни в стил поп-рок, песни от първите 

български композитори и осем клипа със 

стихотворения на поети символисти. Целта е 

привличане на различни аудитории за 

обогатяване на техния вкус.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата, утвърждава българско културно 

съдържание. Проектът има потенциал за реализация и 

развитие. Кандидатът има творческа биография, която 

предполага добрата реализация на идеята за 

концертно-поетичен рецитал с възможности за 

привличане на различни аудитории. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4897 280 Фотография Н/П

Камен Антонов 

Зафиров

МОнументалНО. 

Следите на 

времето.

Проектът се състои документална и 

художествена част. Първата е свързана със 

следи, които определени произведения на 

монументалното изкуство са оставили във 

времето - дигитализиране на информация от 70-

те години на 20. век и създаване на карта с 

налични и заличени мозайки, пана, стъклописи, 

стенописи. Втората част е художественият 

фотографски поглед към някои от тези обекти 

днес - със следите на времето, заснемане и 

организиране на изложба.

Проектът е добре аргументиран и детайлно написан 

като съчетава ясни цели и целева група с конкретни 

дейности и постижими резултати, налична и 

допълваща подкрепа за реализацията му. Проектът 

популяризира български произведения като включва 

дигитализиране и структуриране на съществуващ 

художествен архив и заснемане на актуалния вид на 

конкретните произведения на монументалното 

изкуство. Проектът ще допринесе за професионалното 

развитие на кандидата в нова за него сфера на 

фотографията. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3662 281

Музика, 

Театър

Диана 

Анастасова 

Дафова-

Батърфийлд

Авторски 

моноспектакъл

Авторският моноспектакъл " Това чудо/вище/, 

наречено Живот" е увлекателен разказ, базиран 

върху лични преживявания, срещи и прозрения, 

застъпващ общочовешките теми за корена, 

вярата, съдбата и духовността. Включени са 

музикални изпълнения от различни албуми. 

Визията се допълва от оригинални видео 

илюстрации на голям екран, атрактивни 

костюми и хореография.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

цялостно представя идея за театрално-танцов 

спектакъл с планирано публично разпространение. 

Кандидатът има необходимите опит и квалификация 

за реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2588 282

Нови 

медии, 

Театър

Леонид 

Анатолиев 

Йовчев

Да играем 

литература

Проектът ще произведе видеа, в които големи 

образци на класическата литература се 

трансформират в занимателено, съвременно 

театрално действие. С внимателно изработена 

структура, но с жив, до голяма степен 

импровизиран език, зрителят е въведен в 

произведението по директен, вълнуващ начин. 

Целта на достъпните в интернет видеа ще бъде 

да запознаят най-новите поколения с ключови 

литературни произведения по ангажиращ 

начин.

Проектът отговаря на повечето от приоритетите на 

програмата, добре аргументиран и описан детайлно, с 

ясни параметри, цели и очаквани резултати. Форматът 

предполага устойчиво развитие и последващи проекта 

базирани на артистичния подход за осъвременяване 

на класически текстове и тяхното театрализиране за 

младежки публики. Кандидатът притежава 

необходимите опит и квалификация за качествена 

реализация. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2736 283 Музика Н/П

Павел 

Валентинов 

Терзийски Settlers

Музикален албум в дигитален формат, 

достъпен за свободно слушане в популярни 

интернет платформи. Павел Терзийски и 

Александър Логозаров са автори и изпълнители 

на музиката, текстовете и аранжиментите, както 

и продуценти в проекта.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

популяризира българско културно съдържание. 

Проектът има иновативен характер и заслужава 

поощрение и финансиране. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND2730 284 Музика Н/П

Александър 

Сергеев 

Логозаров Settlers

Музикален албум в дигитален формат, 

достъпен за свободно слушане в популярни 

интернет платформи. Павел Терзийски и 

Александър Логозаров са автори и изпълнители 

на музиката, текстовете и аранжиментите, както 

и продуценти в проекта.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

популяризира българско културно съдържание. 

Проектът има иновативен характер и заслужава 

поощрение и финансиране. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3598 285

Изящни 

изкуства, 

Литература

Лили 

Петромилова 

Сотирова

Идентичност - 

изложба и 

стихосбирка

Проектът "Идентичност" включва изложба-

абстрактна живопис, върху платна с техника 

масло и оформяне и отпечатване на поетична 

книга с едноименно заглавие, илюстрирана с 

авторски картини.

Добре представен проект - компилация на живопис и 

поезия. Има потенциал за последващо развитие. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4552 286 Театър комедия

Румяна 

Димитрова 

Бъчварова "Мечтата"

"Мечтата" - младо момиче иска да стане 

актриса. Родителите и не одобряват нейния 

избор и я завеждат в пустинята Каракум. След 

много перипетии, някои смешни, други страшни 

тя успява да учи при едно от светилата в 

световния театър - Владимир С. Югельсон- 

ученик на Мейерхолд. Историята ще бъде 

разказана в мултимедийна сценична среда с 

много специални ефекти, UV и LED костюми.

Проектът е за реализация на автобиографичен 

моноспектакъл по току-що написана едноименна 

пиеса на актрисата Румяна Бъчварова. Основен похват 

в представлението е т.нар. "тотален театър" - 

заложено е включване на множество жанрове 

изкуство и въздействие на всички сеива на зрителите. 

Проектът допринася за популяризиране на българско 

културно съдържание и е детайлно аргументиран. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4767 287

Изящни 

изкуства, 

Приложни 

изкуства

Пейзаж и 

пластика.

Явор Василев 

Петров

България в 

живопис и дърво.

Проектът комбинира дървото като естествена 

пространствена форма и пейзажа. Предвижда 

се организиране на изложба на открито на шест 

големи като размер свободностоящи форми на 

дънери, върху които на отрязания напречен 

кръг са изобразени пейзажи. Пейзажите са 

проучване на българската възрожденска къща и 

обхващат шест български възрожденски 

архитектурни ансамбъла: Арбанаси, 

Копривщица, Велико Търново, Мелник, 

Жеравна, Пловдив.

Проектът ще допринесе за естетизиране и обживяване 

на публично пространство, каквото е гара Елин Пелин. 

Авторът е аргументирал добре идеята си и нейното 

развитие, чрез което ще се популяризира както той 

като творец, така и български теми, разработени като 

инсталация на открито. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4927 288

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Игрално 

кино

музикално 

видео

Елина Христова 

Крумова Комедиантката

Музикално видео Комедиантката на Керана и 

Космонавтите, част от музиката към 

едноименната черна роуд комедия за Мела, 

която заради сатирична имитация от любимец 

става враг на диктатор и като беглец попада в 

лагер на Балканите. Видеото представя групата 

в среда от филма, в ролята на гръцки хор, 

докато коментира Мела и героите сред възлови 

сцени от историята, които оживяват от огромно 

пано със застинали във въздуха изображения.

Проектът е свързан със създаването на музикален  

клип, част от проект за филм черна роуд комедия. 

Проектът кореспондира с приоритетите на програмата

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4925 289

Аудиовизуа

лни 

изкуства

Музикално 

видео 

Комедиантк

ата на 

Керана и 

Космонавти

те, част от 

музиката 

към 

Александър 

Крумов Крумов Комедиантката

Структурата на музикалното видео 

Комедиантката е изградено на две нива. 

Групата- Керана и Космонавтите, е в ролята на 

гръцки хор, който чрез текста на песента води 

зрителя в историята. Групата е невидима за 

останалите участници в клипа и е ироничен 

наблюдател.

Проектът е свързан със създаването на музикален  

клип, част от проект за филм черна роуд комедия. 

Проектът кореспондира с приоритетите на програмата

Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5104 290 Литература Роман

Владимир - 

Владо Георгиев 

Даверов

"Ягодовите 

полета" - втора 

част на роман

Преди 6 години издадох първата част на романа 

"Ягодовите полета", който се прие много добре 

от читателите. Романът представлява 

своеобразен микс между фикшън и 

документалистика - разказ за времето, в което 

съм живял и хората на изкуството, които го 

определяха. Обективни причини /заболяване от 

рак на гърлото, с което се справих/ ми 

попречиха да завърша втората част. Сега съм 

относително здрав и вече мога да работя.

Известен и доказан автор, с коректно представени 

документи в съответствие с регламента на програмата, 

търси подкрепа, за да довърши втората част на роман, 

издаден през 2014 г. Документите са попълнени 

лаконично, но са споменати основателни причини да 

бъдат приети и одобрени. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4552 291 Невалиден проект, подаден от грешен профил

TI 144 20 IND4429 292 Музика Латино

Красимир 

Христов Метев "ЧУВСТВАШ ЛИ"

Създаване на песен в стил Латино регетон, със 

заглавие ЧУВСТВАШ ЛИ и времетраене около 3 

минути. В музиката ще се акцентира на 

характерни латино мотиви, съчетани с любовен 

текст - любовта вечният стремеж на две души. 

Любовта, която става причина за идването на 

светлината, на топлината, на науката, на 

хубавите отношения, която дава подтик на 

цялата природа, на цялото човечество и този 

подтик само може да подобри и ще подобри 

света.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

популяризира българско културно съдържание. Има 

ясно изразени целеви групи и възможност за активно 

присъствие в Интернет пространството. Популяризира 

българско музикално съдържание в стилистиката на 

по-новите младежки музикални течения. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5064 293 Музика Поп

Неделяна 

Иванова 

Христова

30 години 

безусловна любов 

Дани Милев и 

приятели

Дани Милев, заедно с най-големите звезди на 

българската музика, ще представи цялостното 

си творчество, като ще композира, аранжира и 

запише заедно с Дани Милев бенд шест нови 

песни в албума си през 2020 година. Три от тях 

ще са дуети с Йорданка Христова, Тони 

Димитрова и Веско Ешкенази. Ще бъдат заснети 

видеоклипове на трите дуетни песни с поетапни 

медийни презентации, като отделни сингли и 

ще бъде направен концерт промоция в Зала 1 

на НДК.

Груповият проект отговаря на целите на програмата, 

но конкретната кандидатура е с недостатъчно 

аргументиран принос към цялостната реализация. 

Затова не е убедителна нуждата от пълно 

финансиране. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND4954 294

Изящни 

изкуства Скулптур

Симеон 

Симеонов 

Шивачев Роден в Бургас

Проектът има за цел да се реализира изложба 

на Симеон Шивачев, която ще се състои от пет 

монументални произведения и няколко 

живописни. Едната от монументалните 

скулптури "Библейски сюжет" ще бъде 

създадена по проекта.Тя ще бъде допълнение 

към богатата юбилейна изложба, която ще 

представи творчеството на автора и неговите 

търсения през последните години.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Кандидатът притежава необходимата 

квалификация за реализиране на проекта, което е 

видимо от досегашния му опит. Проектът ще 

допринесе за професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5122 295 Музика

Електронна 

музика

Методи 

Веселинов 

Христов

Enlightenment 

/Просветление/

Enlightenment /Простветление/ е проект, по 

който работя от известбно време. Идеята е да 

се заснемат DJ сетове от различни уникално 

красиви места в България, като всичко ще се 

снима с дронове и няколко камери, на мястото 

няма да има публика. Местата, които са 

планувани е Античен Театър Пловдив, с който 

все още преговарям дали ще ни позволят да го 

използваме за проекта. Също така другите 

места в списъка ни са Нос Калиакра, 

Белоградчишките Скали.

Проектът е с интересна идея и заслужава внимание. 

Препоръчвам да се обърне внимание на начина на 

описание на проекта и да се добавят повече детайли, 

да се конкретизират по-обосновано целите и целевите 

групи. Кандидатът няма музикално образование, но 

има опит и потенциал за реализиране на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4297 296 Литература

белетря - 

роман

Катарина - 

Седлакова

Преводът като 

творчество

Работата върху превода на романа на 

съвременен български автор Владо Любенов на 

словашки. Pезултатът е творчески процес, който 

активно ще допринесе за формирането на 

литературната общност в Словакия по 

български литературни и художествени вкусове.

Проектът отговаря на целите на програмата, а 

кандидатката е доказала своя потенциал с превода на 

редица съвременни български романи и пиеси на 

словашки език. Подкрепата се дава за 

популяризирането на българската литература в 

Словакия. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4903 297

Културологи

я, Нови 

медии, 

Танц, 

Театър

Павлина 

Брайкова 

Дублекова

Zoom In / 

Приближаване

Проект Zoom In / Приближаване има за цел да 

"доближи" англоговорящата публика в страната 

и по света до българската съвременна 

изпълнителска сцена, за която рядко се 

появяват обзорни, критически материали и 

представяния на чужд език. С това намерение 

проектът ще разкаже в поредица от авторски 

материали на английски език за водещи артисти 

и събития.Текстовете ще бъдат публикувани в 

популярна, международна платформа за 

сценични изкуства.

Проектът отговаря на целите на програмата и 

допринася за популяризиране на българско културно 

съдържание.Проектът е добре аргументиран и 

детайлно посочва цели, целева група, конкретни 

дейности, резултати. Кандидат с опит и нужната 

мрежа от партньори и участници. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3130 298

Изящни 

изкуства мозайка Кольо - Мишев

Откриване на 

виртуална галерия 

Ателие 42 с 

изложба на 

мозайки на Кольо 

Мишев, 

вдъхновени от 

раннохристиянски

те базилики в 

Пловдив.

Ателие 42 с гордост ще представи селекция от 

мозайки на Кольо Мишев, вдъхновени от 

раннохристиянските базилики в град Пловдив. 

Работата на автора ще може да бъде 

разгледана на сайта на Ателие 42, където 

произведенията ще бъдат представени в 

отделна секция, привличайки публика не само 

от България, но и от всички краища на света.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Кандидатът притежава необходимата 

квалификация за реализиране на проекта, което е 

видимо от досегашния му опит. Проектът ще 

допринесе за професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5029 299

Документал

но кино

Ритуален 

фолклор

Цветана 

Стоянова 

Арабаджиева

През маската на 

кукера

Традиция, която вдъхновява.Магия, която се 

превръща в муза.Това е кукерството. Проектът 

През маската на кукера ще разкаже за този 

древен и разнолик обичай, повтарящ се 

хилядолетия на водораздела между зимата и 

пролетта, в карловското с.Климент. Със 

създаването на документален филм През 

маската на кукера ще покажем на широкия свят 

стародавния климентски ритуал, проследен до 

110 г. назад във времето.

Проектът е добре аргументиран, кореспондира с 

целите на програмата и цели популяризиране на 

местна традиция на с. Климент. Кандидатът има опит в 

инициативи за опазване и популяризиране на 

културното наследство. Представена е ясна визия за 

разространение на резулатите от проекта Предлага се за финансиране



Област от 

изкуството и 

кулутрата

Жанр Кандидат Име на проекта Кратко описание / резюме Мотивация на комисията Решение

TI 144 20 IND2843 300

Документално 

кино

Научно-популярно 

образователно 

видео

Павел Ангелов 

Павлов

ЗБУС или 

здравословни и 

безопасни 

условия на спорт

Няма човек, който да не е чувал Спортът е здраве. В 

това видео на основата на дългогодишните ми 

занимания с баскетбол и с помощта на 

професионалния фитнес инструктор Димитър 

Стойчев ще разкажа и покажа ползите от 

започването на активни тренировки още от най-

ранна възраст 9-13 години. Базисни упражнения, 

добри примери на деца, които тренират 

координационни упражнения. Спорт или как да 

водя пълноценен живот.

Проектът е добре аргументиран,  има ясна цел, 

свързана със създаването на научно-популярно 

образователно видео за деца от 9 до13 години, което 

да представи ползите от активен спорт.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5100 301 Музика поп

Юрий 

Владимиров 

Божинов

30 години 

безусловна любов 

- Дани Милев и 

приятели

Дани Милев, заедно с най-големите звезди на 

българската музика, ще представи цялостното си 

творчество, като ще композира, аранжира и запише 

заедно с Дани Милев бенд шест нови песни в 

албума си през 2020 година. Три от тях ще са дуети с 

Йорданка Христова, Тони Димитрова и Веско 

Ешкенази. Ще бъдат заснети видеоклипове на трите 

дуетни песни с поетапни медийни презентации, като 

отделни сингли и ще бъде направен концерт 

промоция в Зала 1 на НДК.

Проектът е детайлно написан, има ясни цели и среден 

потенциал. Амбициозен е, но не нереалистичен. Дует с 

Веско Ешкенази е добра идея, със сигурност ще 

допринесе за повдигане на естетическото ниво на 

цялостния краен продукт. Биографията на кандидата 

предполага качествена за жанра реализация. Може да 

се помисли върху това каква тежест имат отделните 

участници в проекта и съответно - да се анализира  и 

оптимизира финансирането. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3658 302 Театър Драма

АНТОН ВАСИЛЕВ 

ТОНЕВ

Maрия Калас - 

Виктория Глас

Равносметката за пропилените възможности в 

живота и изкуството на ДУБЛьОРЪТ в големия 

спектакъл живот в сянката на смазващия талант на 

титулярът - най великият изпълнител, роден някога.

Проектът отговаря на част от приоритетите на 

програмата, планирайки създаването на нов театрален 

спектакъл и спомага за децентрализираното 

разпространение на сценичните изпълнителски 

изкуства на проектен принцип извън столицата. 

Кандидатът има необходимите квалификация и опит за 

реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4833 303

Музика, 

Аудиовизуалн

и изкуства Поп музика

Ели Радкова 

Раданова Сянка на жена

Проектът "Сянка на жена" е свързан със създаването 

и разпространението на авторска песен, чиято 

реализация ще съдейства за утвърждаването и 

професионалното ми развитие като млад автор и 

изпълнител на поп музика.Творбата ще разгледа 

вечната тема за любовта. Вярвам, че българската 

аудитория има потребност от нова българска 

музика, която провокира слушателите да мислят 

критично и да припознават идеалите си в 

съвременното изкуство.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

популяризира българско културно съдържание и 

авторска българска музика и предвиждащи публично 

разпространение на планираните дейности.  Проект на 

млад и перспективен изпълнител. Отговаря на всички 

критерии на програмата и заслужава да бъде 

подкрепен.

Автобиография на кандидата предполага успешното и 

убедително реализиране на проекта. Проектът 

поощрява млад автор на българска музика. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4916 304

Етнология, 

Изящни 

изкуства, 

Фолклор

Нефигурална 

композиция

Дора Колева 

Куршумова Котленски мотиви

Проектът "Котленски мотиви" е създаване 

експозиция от картини с вградени мотиви от 

котленски килими с цел да се предаде и продължи 

традицията на уникалната килимарска школа в гр. 

Котел. Чрез организиране на поредица от 

регионални изложби в съчетание с лекция и 

мултимедия да се представи тъкачното изкуство на 

максимален брой почитатели от различни възрасти 

и региони в страната и чужбина-ученици, музейни 

работници, читалищни деятели.

Проектът популяризира българските традиции за 

изработване на килими чрез артистино представяне на 

тази традиция. Кандидатът притежва опит и познание 

за реализиране на проекта. Ясно е обоснована 

устойчивостта на проекта. Предлага се за финансиране

Входящ номер



TI 144 20 IND5107 305

Документално 

кино Ритуален фолклор

Величка 

Николова 

Люртова

През маската на 

кукера

Традиция, която вдъхновява.Магия, която се 

превръща в муза.Това е кукерството. Проектът През 

маската на кукера ще разкаже за този древен и 

разнолик обичай, повтарящ се хилядолетия на 

водораздела между зимата и пролетта, в 

карловското с.Климент. Със създаването на 

документален филм През маската на кукера ще 

покажем на широкия свят стародавния климентски 

ритуал, проследен до 110 г. назад във времето.

Проектът е добре аргументиран, кореспондира с 

целите на програмата и цели популяризиране на 

местна традиция на с. Климент. Кандидатът прави 

първи стъпки в професионалната си кариера и този 

проект ще насърчи развитието на професионалната му 

карирера. Представена е ясна визия за разространение 

на резулатите от проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5103 306

Документално 

кино

Научно-популярно 

образователно 

видео

Делян Михайлов 

Георгиев

ЗБУС или 

здравословни и 

безопасни 

условия на спорт

Няма човек, който да не е чувал Спортът е здраве. В 

това видео на основата на дългогодишните ми 

занимания с баскетбол и с помощта на 

професионалния фитнес инструктор Димитър 

Стойчев ще разкажа и покажа ползите от 

започването на активни тренировки още от най-

ранна възраст 9-13 години. Базисни упражнения, 

добри примери на деца, които тренират 

координационни упражнения. Спорт или как да 

водя пълноценен живот.

Проектът е добре аргументиран,  има ясна цел, 

свързана със създаването на научно-популярно 

образователно видео за деца от 9 до13 години, което 

да представи ползите от активен спорт.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4919 307

Дизайн, 

Интердисципл

инарен 

проект, Нови 

медии, Танц, 

Театър

Любомир 

Ангелов Василев

RED NOSE NEWS 

/Новини с Червен 

Нос

RED NOSE NEWS /Новини с Червен Нос е театрално 

комедийно представление, което изследва актуални 

събития. Пречупени през призмата на други 

времена и характерни герои, чрез ирония, сарказъм 

и смях, те се разкриват пред зрителя в различна 

светлина. Забавно и достъпно, но и провокиращо 

критично мислене. Млад творчески екип с уникален 

стил на представяне.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата. 

Детайлно разписан и добре аргументиран, с ясни цели, 

творческа концепция и потенциал за развиване на нова 

форма в сценичните изпълнителски изкуства. 

Кандидатът е студент и има потенциал за успешно 

начало на кариерата си, което заслужава да бъде 

подкрепено. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3094 308

Аудиовизуалн

и изкуства

Авторски песни и 

версии по стихове на 

- по азбучен ред - 

Асен Сираков, 

Весела Димова, 

Виктор Самуилов, 

Георги 

Константинов, Иван 

Николов, Красимира 

Балканска, Мария 

Донева, Рашко 

Стойков, Румен 

Спасов.

Румен 

Бориславов 

Спасов

Диск с авторски 

песни и песни на 

приятели на 

Румен Спасов

Аудиодискът е с 16 песни, изпълнени в съпровод на 

китара от Румен Спасов, продуцент и автор на 

аранжиментите, заедно с приятели. Песни от 

бъдещия диск са представяни на концерти, при 

голям интерес сред ценителите на качествената 

българска поезия и на въздействащата авторска 

песен. Факт са поканите за представяне на бъдещия 

диска в Дома на писателя Бургас, на "Есенни 

щурци", в "Литературна Стара Загора", както и 

другаде в страната и в чужбина.

Проектът за аудиодиск с 16 песни отговаря на целите и 

приоритетите на програмата и популяризира българско 

културно съдържание. Подходът за избор на автори на 

текстовете на известни поети е подреждането им по 

азбучен принцип. Кандидатът е известен бард и 

подкрепата на проекта ще е от полза за неговата 

професионална реализаця и обогатява артистичните 

изяви в тази жанрова сфера. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2884 309

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Театър

ханна шварц 

тодорова шварц Резонанс

Проектът "Резонанс" представлява видео със 

сценография, чиято концепция е заложена 

комуникацията чрез музика и различни нива на 

звука, които влияят на нашите сетива и чувства. То 

ще съдържа избрани кинетични части от декора и 

куклите /в макет/, изработени от метални и дървени 

плоскости, струни, жици и листове, от които са 

направени ударните и пластинковите инструменти, 

който с движение, звук и цвят, ще покаже малка 

част и принцип от цялото.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата в 

голяма степен и предвижда публично разпространение 

на планираните дейности. Има иновативен характер, 

ясни цели и целева група. Професионалните качества 

на членовете на екип и ръководителя на проекта 

предполагат реализиране на поставените цели и 

създаване на добър културен продукт. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4673 310

Игрално кино, 

Музика, Нови 

медии, Танц, 

Театър

Креативен микс 

между рап и джаз, в 

общ поетичен поток.

Руслан Купенов 

Николов РАП-ДЖАЗ-ПО-БГ

РАП-ДЖАЗ-ПО-БГ "ЯВОРОВ" МИКС е иновативен 

проект за представяне на класическата българска 

поезия в новите форми на музикално, 

аудиовизуално и сценично изкуство, в течение на 

действието на който се предвижда да бъдат 

превърнати в стилизирана нова форма на 

комбинация от джаз и рап, основните поетични 

произведения от Българската класика, като ще 

сложи началото си с Пейо Яворов.

Идеята на групата творци е на границата между 

авангардно и неприемливо. Проектът крие риск да 

насади опасно пошла представа за Яворов и 

българската поезия именно в целевата група на 

ученици, за която е предназначен.

Не се предлага за 

финансиране

TI 144 20 IND5144 311 Музика

SOUL/ музикален 

видеоклип

Боряна Зехрудин 

Докле ДИСТАНЦИЯ

Проект за създаване на песен с авторски текст и 

музика, артистичен обмен между професионален 

музикант и вокалист, актьор и кино режисьор. В 

резултат от тристранния процес ще бъде заснет и 

професионален видеоклип към песента за нейното 

по-успешно разпространение. Проектът е вдъхновен 

от събитията свързани с пандемията през 2020 

година.

Проект на млад изпълнител, който ще му помогне да 

развие и затвърди своя артистичен образ на 

музикалната сцена. Отговаря на целите и приоритетите 

на програмата, но може да се помисли върху по-

стегнато и конкретизирано описание и аргументация. 

Също не става ясно дали натовареността на 

участниците е балансирана дотолкова, че проектът да 

бъде приет като групов. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5139 312 Музика

SOUL/ музикален 

видеоклип

Леарт Зехрудин 

Докле ДИСТАНЦИЯ

Проект за създаване на песен с авторски текст и 

музика, артистичен обмен между професионален 

музикант и вокалист, актьор и кино режисьор. В 

резултат от тристранния процес ще бъде заснет и 

професионален видеоклип към песента за нейното 

по-успешно разпространение. Проектът е вдъхновен 

от събитията свързани с пандемията през 2020 

година.

Проект на млад изпълнител, който ще му помогне да 

развие и затвърди своя артистичен образ на 

музикалната сцена. Отговаря на целите и приоритетите 

на програмата, но може да се помисли върху по-

стегнато и конкретизирано описание и аргументация. 

Също не става ясно дали натовареността на 

участниците е балансирана дотолкова, че проектът да 

бъде приет като групов. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND1374 313 Музика

SOUL/ музикален 

видеоклип

Емил Николов 

Денев ДИСТАНЦИЯ

Проект за създаване на песен с авторски текст и 

музика, артистичен обмен между професионален 

музикант и вокалист, актьор и кино режисьор. В 

резултат от тристранния процес ще бъде заснет и 

професионален видеоклип към песента за нейното 

по-успешно разпространение. Проектът е вдъхновен 

от събитията свързани с пандемията през 2020 

година.

Проект на млад изпълнител, който ще му помогне да 

развие и затвърди своя артистичен образ на 

музикалната сцена. Отговаря на целите и приоритетите 

на програмата, но може да се помисли върху по-

стегнато и конкретизирано описание и аргументация. 

Също не става ясно дали натовареността на 

участниците е балансирана дотолкова, че проектът да 

бъде приет като групов. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3016 314 Театър

театрален 

моноспектакъл

Яна Огнянова 

Маринова

Учителката по 

английски

Проектът е инициатива на актрисата Яна Огнянова 

за сценична реализация на театралната пиеса 

"Учителката по английски" от Здрава Каменова. 

Драматургичният текст е провокиран и създаден по 

време на пандемията - екстремна за съвременното 

ни общество ситуация, катализираща процеси на 

преосмисляне отношенията учител-ученик-родител, 

които целенасочено ще бъдат подпомогната и 

диалогизирани чрез спектакъла и допълнителните 

към него дейности.

Проектът е инициатива на актрисата Яна Огнянова за 

сценична реализация на театракната пиеса "Учителката 

по английски" от Здрава Каменова. Драматургичният 

текст е провокиран и създаден по време на 

пандемията - екстремна за съвременното ни общество 

ситуацичя, катализираща процеси на преосмисляне 

отношенията между учител-ученик-родител, които 

целенасочено ще бъдат подпомогнати и 

диалогизирани чрез спектакъла и допълнителните към 

него дейности. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND1992 315

Приложни 

изкуства Изложба керамика

Маргарита 

Василева 

Петрова ФормаТи

"ФормаТи" е керамична изложба, в която ще бъдат 

представени между 10 и 15 керамични форми-

пластики. Артистът Маргарита Петрова провокирана 

от формите, цветовете и техниката на изработка, на 

различните керамични изделия в традиционната 

Бусинска керамика ще разработи свои нови форми-

пластики. Това ще бъде един артистичен 

съвременен авторски поглед инспириран от 

българската традиция. Един своеобразен диалог 

между минало и настояще.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Кандидатът притежава необходимата 

квалификация за реализиране на проекта, което е 

видимо от досегашния му опит. Проектът ще 

допринесе за професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3133 316 Театър КОМЕДИЯ

Георги Николов 

Стоев

ИЗПОВЕД НА 

ЕДНА АКТРИСА

ИЗПОВЕД НА ЕДНА АКТРИСА е театрално-музикален 

спектакъл, посветен на актьорската професия и 

театъра. Сюжетът е построен върху забавни случки 

от живота на артистите. Роси Русева играе ролята на 

Актрисата и е автор на текста и стиховете. Свири и 

саксофон. Георги Стоев е автор на музиката и 

акомпанира на живо.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата 

предвиждайки създаването и публичното 

разпространение на нов авторски театрален спектакъл. 

Кандидатът има необходимите опит и квалификация за 

реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4800 317

Интердисципл

инарен 

проект, 

Литература Криминален роман

Мария Павлова 

Чешмеджиева

КРИМИНАЛЕН 

РОМАН С 

ИНТЕРАКТИВЕН 

ШИФЪР

Криминален роман ще притежава и интерактивна 

част. В него ще има вграден шифър, водещ до тази 

част онлайн. Целта е читателят сам да извършва 

някои действия, за да получи повече информация за 

героите. Интерактивната част ще води до 

биографии, истории, жизнени обстоятелства, 

всякаква информация за различни персонажи от 

книгата. Успоредно ще бъде създаден подкаст, 

засягащ истински криминални случаи и важни уроци 

от тях.

Проектът отговаря на условията на програмата и ще 

развие творческия потенциал на съавторките. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4928 318

Дизайн, 

Интердисципл

инарен 

проект, Нови 

медии, Танц, 

Театър

Цветелина 

Маринова 

Маркова

RED NOSE NEWS 

/Новини с Червен 

Нос

RED NOSE NEWS/Новини с Червен Нос е театрално 

комедийно представление, което изследва актуални 

събития. Пречупени през призмата на други 

времена и характерни герои, чрез ирония, сарказъм 

и смях, те се разкриват пред зрителя в различна 

светлина. Забавно и достъпно, но и провокиращо 

критично мислене. Млад творчески екип с уникален 

стил на представяне.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата. 

Детайлно разписан и добре аргументиран, с ясни цели, 

творческа концепция и потенциал за развиване на нова 

форма в сценичните изпълнителски изкуства. 

Кандидатът е студент и има потенциал за успешно 

начало на кариерата си, което заслужава да бъде 

подкрепено. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4902 319

Музика, 

Фолклор Фюжън

Цветан Пенков 

Руев

Самардала 

фюжън 

експеримент

Иновативен музикален проект, комбиниращ 

популярните стилове джаз, блус и фънк с балкански 

фолклорни мотиви. Проектът е с актуална и 

иновативна концепция, вдъхновена от новите 

тенденции в глобалните музикални движения и 

културни процеси и е насочен основно към 

фестивални и алтернативни публики.

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Предлага богато жанрово и стилово 

съдържание. Има потенциал за реализация и развитие. 

Експертната комисия предлага да бъде подкрепен. 

Препоръчваме на канидатите да бъде широко 

популяризиран в интернет пространството и 

платформите за видео споделяне. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4911 320 Театър детски театър

Живка Доньо 

Донева

Огънят на 

приказките - 

български 

приказки

"Огънят на приказките - български приказки" е 

моноспектакъл на Живка Донева. Режисьор: 

Светозар Кнезовски Сценограф: Весела Вълчинова - 

Тошкова Композитор: Бистра Диляноф Едни от най-

въздействащите български народни приказки се 

разказват от актрисата в магичната атмосфера на 

"Ателие Кадима" находящо се в гр.София на ул.11 

август 24

Проектът за създаване на моноспектакъл по български 

народни приказки отговаря на приоритетите и целите 

на програмата. Проектът е добре развит и представен, 

с ясна стратегия за развитие. Кандидатът притежава 

необходимия опит и квалификация за реализиране на 

проекта, което е доказано чрез редица театрални 

участия. Проектът ще допринесе за професионалното 

развитие на кандидата на родната сцена и 

популяризира български произведения. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4417 321 Литература

Ефемия Ганчева 

Чаушева-

Ескандари Фард

Българската 

литература - 

феномен на 

културното 

взаимодействие

"Българската литература - феномен на културното 

взаимодействие" ще проследи промяната в женския 

светоглед, през няколко поколения. Разширяването 

на световната читателска аудитория ще се постигне 

чрез интерактивното представяне на романа 

"Целомъдрие". Актуални теми, каквито са насилието 

над жените в пандемичното затваряне, ще заживеят 

под нова форма - като виртуално - фонетична 

инсталация.

В кандидатстващия екип има доказани 

професионалисти, амбицирани за творческа 

инициатива в други поприща на изкуството. 

Реализирането на проекта предполага нов културен 

продукт. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4918 322 Театър Комедия

Петър 

Костадинов 

Савчов "Мечтата"

Младо момиче иска да стане актриса. Родителите и 

не одобряват избора и и я отвеждат далече- в 

пустинята Каракум. След множество перипетии- 

едни смешни, други- почти страшни, тя , все пак, 

успява да сбъдне мечтата си и да завърши актьорско 

майсторство при един от корифеите на световния 

театър Владимир С. Югельсон, ученик на 

Мейерхолд.

Проектът е за реализация на автобиографичен 

моноспектакъл по току-що написана едноименна пиеса 

на актрисата Румяна Бъчварова. Основен похват в 

представлението е т.нар. "тотален театър" - заложено е 

включване на множество жанрове изкуство и 

въздействие на всички сеива на зрителите. Проектът 

допринася за популяризиране на българско културно 

съдържание и е детайлно аргументиран. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4750 323

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Театър

Антологични 

игрални серии по 

драматургичен текст

Живко 

Венциславов 

Сираков

,, ФЕС, ПОЯС И 

ТРИ СМЪРДЯЩИ 

ПРОБЛЕМА" 

/стилистични 

вариации по 

,,Хитър Петър" от 

Маргарит 

Минков/

В продължение на четири антологични кино серии 

се представя българският драматургичен текст 

,,Хитър Петър" от Маргарит Минков, проследяващ 

четири различни епохи, времена и контекст. Там 

Хитър Петър се сблъсква с трите си вечни 

антагонисти - Чорбаджията, Попа и Бакалина. В 

четири различни кино стила и епохи се доказва 

непреходността на театралния текст през 

осъвременен визуален разказ.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата като 

се стреми да актуализира формата на представяне на 

български класически театрален текст чрез кино 

похвати и дигитални медии. Реализацията на проекта 

ще спомогне за успешното развитие на 

професионалната кариера на младия екип. Проектът е 

детайлно описан, препоръчва се да се конкретизира 

творческата концепция на проекта в процеса на 

реализация. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2882 324

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Театър

Антологични 

игрални серии по 

драматургичен текст

Елис Хюсеин 

Вели

,,Фес, пояс и три 

смърдящи 

проблема" 

/стилистични 

вариации по 

,,Хитър Петър" от 

Маргарит 

Минков/

В продължение на четири антологични кино серии 

се представя българският драматургичен текст 

,,Хитър Петър" от Маргарит Минков, проследяващ 

четири различни истории в различни епохи, 

времена и контекст. Там Хитър Петър се сблъсква с 

тримата си вечни антагонисти - Чорбаджията, Попа и 

Бакалина. В четири различни кино стила и епохи се 

доказва непреходността на театралния текст през 

осъвременен визуален разказ.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата като 

се стреми да актуализира форматът на представяне на 

български класически театрален текст чрез кино 

похвати и дигитални медии. Реализацията на проекта 

ще спомогне за успешното развитие на 

професионалната кариера на младия екип. Проектът е 

детайлно описан, препоръчва се да се конкретизира 

творческата концепция на проекта в процеса на 

реализация. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4751 325

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Театър

Антологични 

игрални серии по 

драматургичен текст

Божидар 

Кирилов Мицев

,,Фес, пояс и три 

смърдящи 

проблема" 

/стилистични 

вариации по 

,,Хитър Петър " от 

Маргарит 

Минков/

В продължение на четири антологични кино серии 

се представя българският драматургичен текст 

,,Хитър Петър" от Маргарит Минков, проследяващ 

четири различни истории в различни епохи, 

времена и контекст. Там Хитър Петър се сблъсква с 

тримата си вечни антагонисти - Чорбаджията, Попа и 

Бакалина. В четири различни кино стила и епохи се 

доказва непреходността на театралния текст през 

осъвременен визуален разказ.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата като 

се стреми да актуализира форматът на представяне на 

български класически театрален текст чрез кино 

похвати и дигитални медии. Реализацията на проекта 

ще спомогне за успешното развитие на 

професионалната кариера на младия екип. Проектът е 

детайлно описан, препоръчва се да се конкретизира 

творческата концепция на проекта в процеса на 

реализация. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4915 326 Театър Театрален спектакъл

Стефан Марков 

Стойнов

ГРЕХОВНАТА 

ЛЮБОВ НА 

ЗОГРАФА 

ЗАХАРИЙ

Легендата за Захари Зограф, по текста на П. Спасов, 

ще бъде реализирана в Алиолувата къща, 

възрожденски културен ансамбъл в Казанлък. 

Последните дни от живота на художника, ще 

оживеят на големия чердак на къщата, при 

скърцането на стълбите и старите врати, с мириса на 

отколешния живот, за който пазят спомен старите 

греди и тавани. Зрителитее ще съпреживеят тяхната 

история, ще дишат с ритъма на техните сърца и 

страсти голямата любов на Зографа.

Проектът ще допринесе за професионалното развитие 

на кандидата на родната сцена и популяризира 

българско произведение на изкуството. Проектът е 

съобразен с целите на програмата и е добре 

аргументиран. Кандидатът притежава необходимия 

опит за реализиране на проекта, което е доказано чрез 

редица театрални участия. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5010 327

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, 

Интердисципл

инарен 

проект, Нови 

медии, Танц, 

Театър

Радослава 

Георгиева 

Донева

RED NOSE NEWS 

/Новини с Червен 

Нос

RED NOSE NEWS /Новини с Червен Нос е театрално 

комедийно представление, което изследва актуални 

събития. Пречупени през призмата на други 

времена и характерни герои, чрез ирония, сарказъм 

и смях, те се разкриват пред зрителя в различна 

светлина. Забавно и достъпно, но и провокиращо 

критично мислене. Млад творчески екип с уникален 

стил на представяне.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата.Детайлно разписан и добре аргументиран, 

с ясни цели, творческа концепция и потенциал за 

развиване на нова форма в сценичните изпълнителски 

изкуства. Кандидатът е студент и има потенциал за 

успешно начало на кариерата си, което заслужава да 

бъде подкрепено. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4622 328 Литература

Борис Георгиев 

Коев

Българската 

литература - 

феномен на 

културното 

взаимодействие

"Българската литература - феномен на културното 

взаимодействие" ще проследи промяната в женския 

светоглед, през няколко поколения. Разширяването 

на световната читателска аудитория ще се постигне 

чрез интерактивното представяне на романа 

"Целомъдрие". Актуални теми, каквито са насилието 

над жените в пандемичното затваряне, ще заживеят 

под нова форма - като виртуално - фонетична 

инсталация.

В кандидатстващия екип има доказани 

професионалисти, амбицирани за творческа 

инициатива в други поприща на изкуството. 

Реализирането на проекта предполага нов културен 

продукт. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4822 329

Музика, 

Фолклор Фюжън

Петко Каменов 

Тенчев

Самардала 

Фюжън 

Експеримент

Иновативен музикален проект, комбиниращ 

популярните стилове джаз, блус и фънк с балкански 

фолклорни мотиви. Проектът е с актуална и 

иновативна концепция, вдъхновена от новите 

тенденции в глобалните музикални движения и 

културни процеси и е насочен основно към 

фестивални и алтернативни публики.

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Предлага богато жанрово и стилово 

съдържание. Има потенциал за реализация и развитие. 

Предлагаме да бъде финансиран. Експертната комисия 

препоръчва да бъде широко популяризиран в интернет 

пространството и платформите за видео споделяне. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4950 330

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, 

Интердисципл

инарен 

проект, Танц, 

Театър

Марин Петров 

Несторов

RED NOSE NEWS 

/Новини с Червен 

Нос

RED NOSE NEWS /Новини с Червен Нос е театрално 

комедийно представление, което изследва актуални 

събития. Пречупени през призмата на други 

времена и характерни герои, чрез ирония, сарказъм 

и смях, те се разкриват пред зрителя в различна 

светлина. Забавно и достъпно, но и провокиращо 

критично мислене. Млад творчески екип с уникален 

стил на представяне.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата.Детайлно разписан и добре аргументиран, 

с ясни цели, творческа концепция и потенциал за 

развиване на нова форма в сценичните изпълнителски 

изкуства. Кандидатът е студент и има потенциал за 

успешно начало на кариерата си, което заслужава да 

бъде подкрепено. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4913 331 Литература н/п

Иван Димитров 

Тафров

Българската 

литература - 

феномен на 

културното 

взаимодействие

"Българската литература - феномен на културното 

взаимодействие" ще проследи промяната в женския 

светоглед, през няколко поколения. Разширяването 

на световната читателска аудитория ще се постигне 

чрез интерактивното представяне на романа 

"Целомъдрие". Актуални теми, каквито са насилието 

над жените в пандемичното затваряне, ще заживеят 

под нова форма - като виртуално - фонетична 

инсталация.

В кандидатстващия екип има доказани 

професионалисти, амбицирани за творческа 

инициатива в други поприща на 

изкуството.Реализирането на проекта предполага нов 

културен продукт. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2777 332 Музика

индипендънт, поп-

рок, ню уейв, 

ембиънт, фолклор

Илияна 

Александрова 

Бешкова

Аудиозапис и 

заснемане на 

видеоклип на 

песента *Save 

me*

Аудиозапис и заснемане на видеоклип на песента 

*Save me*. Rosenquarzexpress е музикалният проект 

на Илияна Бешкова, който все още няма официално 

издаден албум, сингъл или видеоклип. Целта е чрез 

финансиране от НФК да бъде записана една песен и 

сниман видеоклип към нея. Разпространението на 

новото произведение в страната и чужбина, както и 

привличането на нова публика, ще се осъществи 

чрез социалните мрежи и медиите.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Кандидатът има потенциал за творческо 

развитие. Проектът ще стимулира професионалното 

израстване на млад изпълнител. Експертната комисия 

предлага да бъде финансиран. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4653 333 Литература н/п

Силвия Петкова 

Недкова

Българската 

литература - 

феномен на 

културното 

взаимодействие

"Българската литература - феномен на културното 

взаимодействие" ще проследи промяната в женския 

светоглед, през няколко поколения. Разширяването 

на световната читателска аудитория ще се постигне 

чрез интерактивното представяне на романа 

"Целомъдрие". Актуални теми, каквито са насилието 

над жените в пандемичното затваряне, ще заживеят 

под нова форма - като виртуално - фонетична 

инсталация.

В кандидатстващия екип има доказани 

професионалисти, амбицирани за творческа 

инициатива в други поприща на 

изкуството.Реализирането на проекта предполага нов 

културен продукт. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2584 334 Театър Драматургия

Любомир 

Евгениев 

Ковачев

Бермуда-онлайн 

представяне на 

нови български 

пиеси

Проектът "Бермуда-онлайн представяне на нови 

български пиеси" на Любомир Ковачев ще 

представи под формата на онлайн "сценично" 

четене нови и непоставяни български 

драматургични текстове. Поредицата от видеа ще 

включи три текста, които ще бъдат представени в 

периода февруари-март 2021 г.

Проектното предложение е необосновано и не 

достатъчно ясно аргументирано. Проектът не отговаря 

на целите и приоритетите на програмата.

Не се предлага за 

финансиране



TI 144 20 IND4923 335

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, 

Интердисципл

инарен 

проект, Нови 

медии, Танц, 

Театър

Михаил 

Пламенов Косев

RED NOSE NEWS 

/Новини с Червен 

Нос

RED NOSE NEWS /Новини с Червен Нос е театрално 

комедийно представление, което изследва актуални 

събития. Пречупени през призмата на други 

времена и характерни герои, чрез ирония, сарказъм 

и смях, те се разкриват пред зрителя в различна 

светлина. Забавно и достъпно, но и провокиращо 

критично мислене. Млад творчески екип с уникален 

стил на представяне.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата.Детайлно разписан и добре аргументиран, 

с ясни цели, творческа концепция и потенциал за 

развиване на нова форма в сценичните изпълнителски 

изкуства. Кандидатът няма доказан опит за качествено 

изпълнение на дейностите по проекта в зададената 

финансова рамка.

Не се предлага за 

финансиране

TI 144 20 IND5160 336 Литература н/п

Светлозар 

Петров Георгиев

Българската 

литература - 

феномен на 

културното 

взаимодействие

"Българската литература - феномен на културното 

взаимодействие" ще проследи промяната в женския 

светоглед, през няколко поколения. Разширяването 

на световната читателска аудитория ще се постигне 

чрез интерактивното представяне на романа 

"Целомъдрие". Актуални теми, каквито са насилието 

над жените в пандемичното затваряне, ще заживеят 

под нова форма - като виртуално - фонетична 

инсталация.

Подкрепя проекта заради актуалната му тематика и 

смелия и необичаен опит на творческото търсене Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5159 337 Литература Проза

Виктория 

Николаева 

Лекова "КОВИДЕНИЯ"

Повест в две части: разкази за главния герой, и 

негов дневник. Двете полета съдържат дисонанси, 

паралели и антагонизъм. Боян е 28-годишен 

фотограф, чийто глас ни открива размишленията, 

рефлексиите и равносметките от изолацията. Това е 

книга за любим и любима, за един празен прозорец. 

За една баба от обезлюдено село. За срещите на 

Боян с него самия. За големите питанки в 

съвременния свят. За човешката задача, решима 

винаги в единствено число.

Проектът е аргументиран, с добре обмислен творчески, 

производствен и разпространителски план. 

Експертната комисия предлага проекта за подкрепа. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4479 338

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, 

Интердисципл

инарен 

проект, Нови 

медии, Танц, 

Театър

Здравка 

Ангелова 

Христозова

RED NOSE NEWS 

/Новини с Червен 

Нос

RED NOSE NEWS /Новини с Червен Нос е театрално 

комедийно представление, което изследва актуални 

събития. Пречупени през призмата на други 

времена и характерни герои, чрез ирония, сарказъм 

и смях, те се разкриват пред зрителя в различна 

светлина. Забавно и достъпно, но и провокиращо 

критично мислене. Млад творчески екип с уникален 

стил на представяне.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата. 

Детайлно разписан и добре аргументиран, с ясни цели, 

творческа концепция и потенциал за развиване на нова 

форма в сценичните изпълнителски изкуства. 

Кандидатът няма доказан опит за качествено 

изпълнение на дейностите по проекта в зададената 

финансова рамка. 

Не се предлага за 

финансиране

TI 144 20 IND4971 339

Игрално кино, 

Музика, Танц, 

Театър

Креативен микс 

между рап и джаз, в 

общ поетичен поток.

Огнян Купенов 

Николов РАП-ДЖАЗ-ПО-БГ

РАП-ДЖАЗ-ПО-БГ "ЯВОРОВ" МИКС е иновативен 

проект за представяне на класическата българска 

поезия в новите форми на музикално, 

аудиовизуално и сценично изкуство, в течение на 

действието на който се предвижда да бъдат 

превърнати в стилизирана нова форма на 

комбинация от джаз и рап, основните поетични 

произведения от Българската класика, като ще 

сложи началото си с Пейо Яворов.

Идеята на групата творци е на границата между 

авангардно и неприемливо. Проектът крие риск да 

насади опасно пошла представа за Яворов и 

българската поезия именно в целевата група на 

ученици, за която е предназначен.

Не се предлага за 

финансиране



TI 144 20 IND3696 340 Театър Трагикомедия

Димитър Емилов 

Илиев

Shopping and 

Fucking

Shopping and Fucking е проект за театрално 

представление в жанра на трагикомедията, Чрез 

използване на съвременни театрални практики и 

изразните средства в сценичните изкуства, екип от 

млади доказали таланта си творци ще провокират 

младежката публика към духовно съпреживяване, 

формулиране на ценности и емоционално 

израстване. Този проект стъпва на идеята, че опита 

за ситуиране в обществото е най-жестоката битка 

водена от съвременния човек.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и  

ще подкрепи кандидата в творческото развитие. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3339 341

Интердисципл

инарен 

проект, 

Театър

театралнo-филмова 

утопия

Иван Панайотов 

Панайотов Душата на филма

Интердисциплинарен авторски проект за личността 

на артиста и фината, променлива материя на 

неговите сънища, професионални върхове и 

падения. За работата като любов и за проклятието 

на нейната липса. Спектакълът обединява живото 

актьорско присъствие с дигиталния свят на кино-

фантазиите и сюрреалистичната образност на съня.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата и е добре аргументиран и детайлно 

написан като си поставя ясни цели за реализация пред 

яснаопределена целева група. Дейностите са 

конкретни и резултатите са добре описани. Всеки един 

участник от екипа индивидуално и подробно е описал 

мотивацията си за участие в проекта и личностното 

развитие като артист, което очаква след реалицазията 

му. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4565 342 Игрално кино н/п

Мохамад х 

Ескандари Фард

Българскoто кино - 

във фокуса на 

нови хоризонти

"Българскoто кино - във фокуса на нови хоризонти" 

e проект за късометражен игрален филм, в жанра 

черна комедия, представящ хипотетичен момент от 

бъдещето - бог и страшния съд. Към игралната лента 

ще има трейлър и тийзър с интерактивно 

представяне. Ще се проведе пресконференция и 

изпращане на филма по световни кинфестивали. 

Разширяване на аудиторията ще бъде провокирано 

от актуалността на темите: социалната 

справедливост и ковид рецесията.

Проектът е добре аргументиран и детайлно описва 

етапите на реализация, целите и дейностите.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4858 343 Фотография

Художествена 

фотография

Калина 

Симеонова 

Стоянова

Бебеносеща 

София

Бебеносеща София представя града през погледа на 

фотографа и активните родители. Бебеносенето е 

най-полезния и удобен начин за придвижване, 

забързани в ежедневието и чрез този проект целя 

да покажа неговите необятни възможности и 

красота, преплетени с историята и красотата на 

столицата. Проектът е продължение на 

инициативата Бебеносещ Календар в условията на 

криза и развива творческите ми търсения като автор

Проектът е съобразен с целите на програмата и е 

добре аргументиран. Кандидатът притежава 

необходимия опит и квалификация за реализиране на 

проекта, което е доказано чрез редица фотографски 

изяви на тема бебеносене. Проектът ще допринесе за 

професионалното развитие на кандидата в страната и 

извън нея. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2840 344

Изящни 

изкуства инсталация

Елена Иванова 

Шопова Сенки под лупа

Сенки под лупа са моите срещи в дивия свят с 

животни и прецеденти, които вървят към края. 

Изчезващи видове, птици без гнезда, гори без листа. 

Сенките оставащи в съзнанието ми като ритмична 

тревожност, ритъм който барабани в безсъние и 

безпомощност.

Проектът е с потенциал за развитие и привличане на 

разнообразни публики, иновативна и модерна 

концепция за инсталация, интерпретираща важни 

социални и екологични въпроси.Кандидатът има 

необходимата професионална подготовка за 

реализация на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4433 345 Театър Драма

Марина 

Михайлова 

Маринова

Създаване на 

монспектакъл 

Глас по 

монодрамата на 

Елена Алексиева

Проектът цели създаване на театрално 

представление - моноспектакъл по монодрамата 

Глас на българския автор Елена Алексиева. Текстът 

пресъздава съдбата на артиста - неговите драми, 

колизии, трагедии и възторзи, които той изживява. 

Чрез реализация на проекта ще бъде осъществена 

творческа инициатива в областта на тетралното 

изкуство, която да бъде представена пред публика.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

предвижда създаването и разпространението на нов 

театрален спектакъл по български драматургичен 

текст. Кандидатът има нужната квалификация за 

реализация на проекта. Препоръчва се да се уточнят 

детайлите около реализацията на проекта - приемаща 

сцена, канали за популяризация, потенциална публика. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3783 346

Музика, 

Театър Мюзикъл за деца

Даниел Росен 

Русев

" Вълкът и 

седемте козлета 

"мюзикъл за деца 

от Александър 

Владигеров

Творческо ичастие на актьора Даниел Русев като 

асистент - режисьор, репетитор на деца артисти и 

актьор в мюзикъла " Вълкът и седемте козлета от 

Ал.Владигеров, реализиран от преподавателите и 

младите таланти в Академията на Госпожа Опера - 

наименованието на творчески школи за актьорско 

майсторсво, пеене, балет и приложни изкуства към 

Сдружение " Академия за музикала просвета".

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите 

на програмата и популяризира българско културно 

съдържание. Има потенциал за реализиране и 

развитие. Изборът на мюзикъла "Вълкът и седемте 

козлета" от Александър Владигеров е много подходящ 

за за младежка и детска аудитория. Проектът има 

предпоставки да бъде представен и в онлайн среда. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3179 347

Изящни 

изкуства живопис

Александър 

Владимиров 

Титоренков

Четири картини с 

български сюжети

Създаване на артистичен продукт - живопис с 

българска тематика, който да популяризира малко 

познатото съвременно българско изкуство пред 

широка публика, евентуално международна, по 

достъпен и въздействащ начин.

Проектът формално отговаря на приоритетите и целите 

на програмата. Идеята не е достатъчно ясно изразена, 

без конструктивно описание по същество. Авторът е с 

професионални умения и финансовото му подпомагане 

ще допринесе за развитието на неговите художествени 

практики. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5177 348 Игрално кино н/п

Александър 

Иванов 

Симеонов

Българскoто кино - 

във фокуса на 

нови хоризонти

"Българскoто кино - във фокуса на нови хоризонти" 

e проект за късометражен игрален филм, в жанра 

черна комедия, представящ хипотетичен момент от 

бъдещето - бог и страшния съд. Към игралната лента 

ще има трейлър и тийзър с интерактивно 

представяне. Ще се проведе пресконференция и 

изпращане на филма по световни кинфестивали. 

Разширяване на аудиторията ще бъде провокирано 

от актуалността на темите: социалната 

справедливост и ковид рецесията.

Проектът е добре аргументиран и детайлно описва 

етапите на реализация, целите и дейностите Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3716 349

Изящни 

изкуства ЖИВОПИС - МАСЛО

ИЛИЯ 

ЙОРДАНОВ 

ТОНЧЕВ

40 ЖИВОПИСНИ 

ПЛАТНА ОТ 

СТАРИТЕ СЕЛИЩА 

НА БЪЛГАРИЯ КАРТИНИ ОТ МАСЛЕНА ЖИВОПИС

Проектът формално отговаря на приоритетите и целите 

на програмата, но идеята не е достатъчно ясно 

изразена и липсва устойчивост. Твърде общ като 

намерение, липсва конструктивно описание по 

същество.

Не се предлага за 

финансиране

TI 144 20 IND4296 350

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Документално 

кино, Игрално 

кино, Нови 

медии

10-15-минутни 

филми за 

киномански истории

Ирина 

Николаева 

Иванова

Киномански 

дневници

Проектът "Киномански дневници" предвижда 

създаването на YouTube канал, в който ще бъдат 

качени 10 филма с продължителност от по 10-15 

минути, във всеки един от които ще бъде 

представен човек, изпитващ страстен интерес към 

киното, който ще разкаже историята на своето 

киноманство, любимите си филми, актьори, 

необикновени случки, свързани с "кинолудостта".

Идеята е защитена много добре и проектът е с 

потенциал за привличане и участие на практика и на 

аудиторията. Авторът е с много добър професионален 

опит и резултатът от създаването на киноманските 

истории се очаква да е любопитен и предполага 

споделяне с разнообразни публики. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4621 351 Игрално кино н/п

Георги Николов 

Илиев

Българскoто кино - 

във фокуса на 

нови хоризонти

"Българскoто кино - във фокуса на нови хоризонти" 

e проект за късометражен игрален филм, в жанра 

черна комедия, представящ хипотетичен момент от 

бъдещето - бог и страшния съд. Към игралната лента 

ще има трейлър и тийзър с интерактивно 

представяне. Ще се проведе пресконференция и 

изпращане на филма по световни кинфестивали. 

Разширяване на аудиторията ще бъде провокирано 

от актуалността на темите: социалната 

справедливост и ковид рецесията.

Проектът е добре аргументиран и детайлно описва 

етапите на реализация, целите и дейностите. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4496 352

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Приложни 

изкуства Керамика

Иван Василев 

Костов

Създаване на 

колекция от 13 

свързани 

концептуално 

огледала, в 

скулптурни рамки 

от модулни 

керамични 

структури с 

приложение в 

интериорния 

дизайн и 

представянето и в 

самостоятелна 

изложба, 

видеоклип и 

специално 

създадени 

страници в 2 

социални мрежи.

Проектът предвижда създаване на колекция от 13 

свързани концептуално огледала, в скулптурни 

рамки от модулни керамични структури с 

приложение в съвременният интериорен дизайн, 

които представляват индивидуалния подпис на 

художника в конкретна интериорна среда. Проектът 

приключва със самостоятелна изложба и създаване 

на страници в 2 социални мрежи /ФБ и Инстаграм/, 

на която да бъде представена колекцията.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Кандидатът притежава необходимата 

квалификация за реализиране на проекта, което е 

видимо от досегашния му опит. Проектът ще 

допринесе за професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4564 353 Игрално кино н/п

Стефан 

Димитров 

Бояджиев

Българскoто кино - 

във фокуса на 

нови хоризонти

"Българскoто кино - във фокуса на нови хоризонти" 

e проект за късометражен игрален филм, в жанра 

черна комедия, представящ хипотетичен момент от 

бъдещето - бог и страшния съд. Към игралната лента 

ще има трейлър и тийзър с интерактивно 

представяне. Ще се проведе пресконференция и 

изпращане на филма по световни кинфестивали. 

Разширяване на аудиторията ще бъде провокирано 

от актуалността на темите: социалната 

справедливост и ковид рецесията.

Проектът е добре аргументиран и детайлно описва 

етапите на реализация, целите и дейностите. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4955 354

Етнология, 

Културна 

антропология, 

Културно 

наследство, 

Музика, 

Фолклор Н/П

Иван Петров 

Цветанов

Българската 

тамбура в 21 век

Изработка и демонстрация на качествено нова 

разновидност на традиционния инструмент - 

българска тамбура, нейното популяризиране сред 

професионалните музиканти и националните 

училища по фолклорни изкуства, с цел успешно 

интегриране на звука и изпълнението на тамбура 

във всички музикални жанрове.

Проектът е интересен, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Съчетава представяне на 

процеса на изработване на традиционен инструмент 

тамбура и изпълнение на музикални примери, които 

представят освен традиционния звук, различни 

жанрови и стилови съчетания, характерни за 

съвременните етнопроекти. Кандидатат е утвърден 

професионалист. проектът има потенциал за 

реализация и развитие. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5015 355 Музика поп-джаз

Георги Анастасов 

Тодоров

Моето Пиано - 

Георги Анастасов 

на 60 години

Проектът "Моето Пиано - Георги Анастасов на 60 

години" включва албум с 11 новосъздадени 

музикални произведения в жанр поп-джаз по 

авторска музика на композитора Георги Анастасов.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Кандидатът има богат професионален 

опит, което предполага творчески потенциал при 

реализацията и развитието на проекта. Албумът с 11 

нови авторски произведения в жанра на поп и джаз 

музиката ще допринесе за популяризиране на 

творчеството на кандидата и ще обогати музикалния 

репертоар в тези жанрове. Експертната комисия 

предлага проектът да бъде финансиран. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4220 356

Музика, 

Театър Опера

Елена Атанасова 

Стоянова

Човешкото и 

божественото: от 

Пушкин до 

Римски-Корсаков

Проектът е в две направления: изследователско и 

сценичната му реализация в публична среда. В 

центъра на режисьорските търсения стои пиесата на 

Пушкин МОЦАРТ И САЛИЕРИ и едноименната опера 

на Римски-Корсаков. В първия етап се цели да се 

изследва творчеството на Пушкин и Римски-

Корсаков и тяхната взаимовръзка; изготвяне на 

концепция за сценично представяне на операта. 

Втори етап: сценична реализация на операта на 

сцената на ДО Пловдив.

Много интересен проект - съчетание между 

изследователски труд и сценична реализация. 

Предтсавя ясни цели и целеви групи. Професионалната 

биография на кандидата е предпоставка за много 

добро реализиране на крайния резултат. Проектът 

отговаря на приоритетите на програмата в голяма 

степен и предвижда публично разпространение на 

планираните дейности.  Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4657 357

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисципл

инарен 

проект, 

Музика, Нови 

медии, Танц, 

Театър

Аудиовизуален 

Пърформанс, 

включващ Модерен 

Танц, Театър, 

Живопис, Дигитални 

изкуства, Музика, 

Мода

Бистра Иванова 

Трупчева

Насън и Наяве - 7 

дни 

Пресътворение

Аудиовизуален пъформанс, с неочаквана визия и 

експресии със силен естетически заряд. Обединява 

по иновативен начин изразните средства на 

Модерния Танц, Живописта, Музиката, Модата и 

Дигиталните Изкуства. Дискутира темата за 

ВЪТРЕШНИТЕ СВЕТОВЕ и техните съответствия в 

РЕАЛНОСТТА, за преноса на преживявания, 

архетипни символи и нагласи между двата свята. 

Персоната, като изразител на човешките избори и 

носител на послания в социалния живот.

Проектът отговаря на критериите на програмата и 

предвижда цялостното заснемане на сценична творба 

и неговото популяризиране в дигитална среда. 

Препоръчва се в хода на реализация на проекта да 

бъде разработена и приложена стратегия за достигане 

на по-широк кръг публика. Кандидатът има нужната 

квалификация и опит за реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4245 358 Музика Популярна музика

Светослав 

Владимиров 

Клинчаров " Не се предавам"

" Не се предавам" е проект, залагащ на силно 

емоционално въздействие. Предназначен е за 

широката аудитория и обхваща всякакви възрастови 

групи. Посланието е вплетено както в музиката, така 

и в текста на песента, аранжимета е богат и наситен. 

Видеото ще бъде своеобразно отражение и 

подчертаване на аудиото. "Не се предавам" е 

балада, която отразява действителноста със 

собствен, модерен саунд, актуален стил, 

въздействащ текст и изпълнение.

Проектът се вписва в приоритетите на програмата и ще 

даде възможност за професионално развитие на млади 

артисти. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND0508 359

Литература, 

Нови медии, 

Театър Н/П

Георги Методиев 

Михалков

"Разказвач на 

Чудеса"

В сътрудничество с Димитър Калиновски, 

професионален фотограф и оператор, реализиране 

на постановка и професионално заснемане на 

четири моноспектакъла по емблематични разкази 

на Елин Пелин, Йордан Йовков, Йордан Радичков и 

Валентин Караманчев, с участието на актрисата Ива 

Караманчева, и публикуването им в специално 

създаден за целта канал в стрийминговата 

платформа YouTube.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата, тъй като съдържа аргументи за 

устойчивост на проектното предложение, ясна 

стратегия за адаптиране към кризисната ситуация, 

въвеждане на иновативен подход за представяне и 

популяризиране на емблематично българско културно 

съдържание, публично разпространение на 

планираните дейности. Кандидатът е нужен за проекта 

и реализациите на дейностите ще допринесе за 

творческото му развитие. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5203 360 Музика поп

ДИМИТЪР 

СВИЛЕНОВ 

МИЛЕВ

30 години 

безусловна любов 

Дани Милев и 

приятели

Дани Милев, заедно с най-големите звезди на 

българската музика, ще представи цялостното си 

творчество, като ще композира, аранжира и запише 

заедно с Дани Милев бенд шест нови песни в 

албума си през 2020 година. Три от тях ще са дуети с 

Йорданка Христова, Тони Димитрова и Веско 

Ешкенази. Ще бъдат заснети видеоклипове на трите 

дуетни песни с поетапни медийни презентации, като 

отделни сингли и ще бъде направен концерт 

промоция в Зала 1 на НДК.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Кандидатът има необходимия опит и 

потенциал за реализацията  му.  Препоръчваме 

преосмисляне на  броя на участниците и на общия 

бюджет на груповия проект. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5059 361

Музика, 

Фотография Фюжън

Стефан Иванов 

Гайдаров

Самардала 

Фюжън 

Експеримент

Иновативен музикален проект, комбиниращ 

популярните стилове джаз, блус и фънк с балкански 

фолклорни мотиви. Проектът е с актуална и 

иновативна концепция, вдъхновена от новите 

тенденции в глобалните музикални движения и 

културни процеси и е насочен основно към 

фестивални и алтернативни публики. Ще бъдат 

създадени авторски композиции и представени 

пред аудитория.

Проектът е групов и отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Предлага богато жанрово и стилово 

съдържание. Има потенциал за реализация и развитие.  

Препоръка: да бъде широко популяризиран в интернет 

пространството и платформите за видео споделяне. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3712 362

Приложни 

изкуства Н/П

Александрина 

Иванова 

Иванова

Природата, цвета 

и звука

Предвижда се разпространение чрез социалните 

мрежи, чрез специализирани платформи и учстие в 

съвместна изложба, в галерия. Целта на това 

финансиране е да подпомогне устойчивото развитие 

на цялостен проект в сферата на пластичните 

изкуства. Да мотивира автора, за създаване и 

развитие на следващи проекти в същата област на 

изкуствата.

Проектът отговаря на заложените цели в програмата. 

Реализацията му ще спомогне за творческото развие на 

автора, ще се допринесе за познанията на зрителите по 

отношение на комбинираната техника на изработване 

на пластични форми. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4835 363

Музика, 

Фолклор Фюжън

Никола Борисов 

Енев

Самардала 

Фюжън 

Експеримент

Иновативен музикален проект, комбиниращ 

популярните стилове джаз, блус и фънк с балкански 

фолклорни мотиви. Проектът е с актуална и 

иновативна концепция, вдъхновена от новите 

тенденции в глобалните музикални движения и 

културни процеси и е насочен основно към 

фестивални и алтернативни публики. Ще бъдат 

създадени авторски композиции и представени 

пред аудитория.

Проектът е групов и отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Предлага богато жанрово и стилово 

съдържание. Има потенциал за реализация и развитие.  

Препоръка: да бъде популяризиран широко в интернет 

пространството и платформите за видео споделяне. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5087 364 Фотография

Художествена 

фотография

Цветомир 

Владимиров 

Иванов

Софийски 

импресии-

културни сезони

Фотоизложба, свързана със свободното време на 

младежите и техните културни прояви в столицата 

през четирите сезона.

Проектът е описан бегло и без особени конкретики, 

което не позволява да се вникне във възможностите за 

реализация и популяризация. Авторът е много млад и 

със силен потенциал за развитие. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5040 365

Приложни 

изкуства Н/П

Катя Валтер 

Поцкова Взаимоотношения

Целта на това финансиране е да подпомогне 

устойчивото развитие на цялостен проект в сферата 

на пластичните изкуства. Крайна цел е да бъдат 

представени творбите в галерия, в съвместна 

изложба. Популяризирането на дейността ще се 

извърши чрез социалните мрежи и специализирани 

платформи.

Проектът формално отговаря на приоритетите и целите 

на програмата. Идеята не е достатъчно ясно изразена, 

без конструктивно описание по същество. Авторът е с 

професионални умения и финансовото му подпомагане 

ще допринесе за развитието на неговите художествени 

практики. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3560 366 Литература

Семеен, 

приключенски, 

фентъзи Миглена Димова

АСАНСЬОРЪТ - 

разкази с 

илюстрации

"Асансьорът" - един от първите трансмедийни 

проекти в България, който представя своя наратив, 

използвайки две интегрирани медийни платформи: 

електронно издание - разкази с илюстрации - тук 

търсеното финансиране, и детски игрален филм, с 

осигурено финансиране за развитие. Двата сегмента 

разгръщат различни сюжети за приятелството на 

група деца, които се сблъскват със сериозни 

социални проблеми по време на своите 

приключения.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Развитието му в две медийни платформи - 

в екранен и книжен вариант са добра насока за 

популяризиране. Проектът е добре изграден и 

аргументиран. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5157 367 Литература

Семеен, 

приключенски, 

фентъзи

Василка 

Валериева 

Стоянова

АСАНСЬОРЪТ - 

разкази с 

илюстрации

"Асансьорът" - един от първите трансмедийни 

проекти в България, който представя своя наратив, 

изпозлвайки две интегрирани медийни платформи: 

електронно издание - разкази с илюстрации - тук 

търсеното финансиране, и детски игрален филм, с 

осигурено финансиране за развитие. Двата сегмента 

разгръщат различни сюжети за приятелството на 

група деца, които се сблъскват със сериозни 

социални проблеми по време на своите 

приключения.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Развитието му в две медийни платформи - 

в екранен и книжен вариант са добра насока за 

популяризиране. Проектът е добре изграден и 

аргументиран. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4426 368 Музика Латино

Тодор Емилов 

Димитров Чувстваш ли

Създаване на песен в стил Латино регетон, със 

заглавие ЧУВСТВАШ ЛИ и времетраене около 3 

минути. В музиката ще се акцентира на характерни 

латино мотиви, съчетани с любовен текст - любовта 

вечният стремеж на две души. Любовта, която става 

причина за идването на светлината, на топлината, на 

науката, на хубавите отношения, която дава подтик 

на цялата природа, на цялото човечество и този 

подтик само може да подобри и ще подобри света.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

популяризира българско културно съдържание. Много 

добри възможности резултатът от проекта да бъде 

представен в онлайн среда. препоръчвам по-детайлно 

описани на проекта по същество. Има ясни цели и 

целеви групи. Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата. Има ясно изразени целеви групи и 

възможност за активно присъствие в Интернет 

пространството. Популяризира българско музикално 

съдържание в стилистиката на по-новите младежки 

музикални течения. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4883 369

Музика, Нови 

медии

Инструментален 

фюжън

Весислава 

Христова 

Тодорова Тракийски Герой

Проектът "Тракийски Герой" е оригинална 

композиция на българския инструменталист и 

композитор Весислава Тодорова. В нея тя представя 

фюжън между традиционните български ритми и 

класическия западен стил. Композицията е 

инструментална, което я прави достъпна за световен 

мащаб. Този проект има за цел популяризирането 

на българската музика, ритъм и танц из цял свят.

Интересен проект, който популяризира българско 

културно съдържание с ясни цели и целеви групи. 

Професионалната биография на кандидата е 

предпоставка за добро реализиране на крайния 

резултат. Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата, предвижда публично разпространение на 

планираните дейности и заслужава да бъде подкрепен. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4992 370

Игрално кино, 

Музика, Танц, 

Театър

Креативен микс 

между рап и джаз, в 

общ поетичен поток.

Александър 

Георгиев Митрев РАП-ДЖАЗ-ПО-БГ

РАП-ДЖАЗ-ПО-БГ "ЯВОРОВ" МИКС е иновативен 

проект за представяне на класическата българска 

поезия в новите форми на музикално, 

аудиовизуално и сценично изкуство, в течение на 

действието на който се предвижда да бъдат 

превърнати в стилизирана нова форма на 

комбинация от джаз и рап, основните поетични 

произведения от Българската класика, като ще 

сложи началото си с Пейо Яворов.

Идеята на групата творци е на границата между 

авангардно и неприемливо. Проектът крие риск да 

насади опасно пошла представа за Яворов и 

българската поезия именно в целевата група на 

ученици, за която е предназначен.

Не се предлага за 

финансиране

TI 144 20 IND3619 371

Музика, 

Документално 

кино Прогресив Арт Поп

Чавдар Тонев 

Гочев Свобода

Авторският мини албум Свобода ще съдържа 4 

композиции и кратък документален филм 10-15мин. 

В него ще присъстват четири вокални композиции, 

на които текстовете ще бъдат на български език.

Проект на млад и перспективен артист, който има 

потелнциал да бъде реализиран много професионално 

и качествено. Отговаря на всички цели и приоритете на 

програмата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5073 372

Интердисципл

инарен проект

Антон Антонов 

Жеков

Фестивал на 

студентското 

изкуство в НБУ

"Фестивал на студентското изкуство в НБУ" е проект, 

който цели обединяване на студентската общност и 

изграждането на мост между специалностите и 

тяхното изкуство. Проекта се изразява в серия от 

лекции и творчески работилниц-демонстрации 

водени от студенти за студенти.

Проектът е добре аргументиран, с реализацията му ще 

се допринесе за развитие на студентската творческа 

общност, а с интердисциплинарния му подход ще се 

постигне устойчивост и популярност на резултатите. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5120 373

Интердисципл

инарен проект

Музикален клип, 

част от проект за 

филм черна комедия

Орлин Неделчев 

Димитров Комедиантката

Музикално видео Комедиантката на Керана и 

Космонавтите, част от музиката към едноименната 

черна роуд комедия за Мела, която заради 

сатирична имитация от любимец става враг на 

диктатор и като беглец попада в лагер на Балканите. 

Видеото представя групата в среда от филма, в 

ролята на гръцки хор, докато коментира Мела и 

героите сред възлови сцени от историята, които 

оживяват от огромно пано със застинали във 

въздуха изображения.

проектът е свързан със създаването на музикален клип, 

част от проект за филм черна роуд комедия. Проектът 

кореспондира с приоритетите на програмата Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5092 374

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисципл

инарен 

проект, 

Музика, Нови 

медии, Танц, 

Театър

Аудиовизуален 

Пърформанс, 

включващ Модерен 

Танц, Театър, 

Живопис, Дигитални 

изкуства, Музика, 

Мода

Валентина 

Валентинова 

Вирянска

Насън и Наяве - 7 

дни 

Пресътворение

Аудиовизуален пъформанс, с неочаквана визия и 

експресии със силен естетически заряд. Обединява 

по иновативен начин изразните средства на 

Модерния Танц, Живописта, Музиката, Модата и 

Дигиталните Изкуства. Дискутира темата за 

ВЪТРЕШНИТЕ СВЕТОВЕ и техните съответствия в 

РЕАЛНОСТТА, за преноса на преживявания, 

архетипни символи и нагласи между двата свята. 

Персоната, като изразител на човешките избори и 

носител на послания в социалния живот.

Проектът отговаря на критериите на програмата и 

предвижда цялостното заснемане на сценична творба 

и неговото популяризиране в дигитална среда. 

Препоръчва се в хода на реализация на проекта да 

бъде разработена и приложена стратегия за достигане 

до по-широк кръг публика. Кандидадът има нужната 

квалификация и опит за реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5038 375

Изящни 

изкуства Живопис

Яна Любенова 

Александрова

Бабо, разкажи ми 

приказка...

Изложба под наслов "Бабо, разкажи ми 

приказка...",включваща общо девет живописни 

произведения на трима автори, изработени по 

мотиви от стари български приказки. Изложбата ще 

се проведе до края на месец март 2021 г., в Галерия 

"Графит", заедно със съпътстваща програма и 

прочит наживо на творбите, по които са направени 

картините. Събитието ще се излъчи в реално време 

в интернет платформите.

Проектът формално отговаря на приоритетите и целите 

на програмата. Идеята не е достатъчно ясно изразена, 

без конструктивно описание по същество.  Препоръчва 

се развитие на стратегия за представяне на изкуството 

пред съвременна публика.

Не се предлага за 

финансиране

TI 144 20 IND3381 376 Музика

Класическа 

оркестрова музика

Петър Марианов 

Димов

Първо българско 

произведение за 

маримба и 

струнен оркестър - 

композиране, 

демонстративен 

запис, видео 

клип, 

разпространение 

в интернет 

пространството

Композиране на произведение за соло маримба и 

струнен оркестър. Пресъздаване на партитурата 

чрез демонстративен запис в професионален 

софтуер за аудио обработка. Създаване на 

атрактивно видео към музиката - комбинация от 

естетически подбрани картини, които да подсилват 

музикалното внушение и анимирана смяна на 

нотния текст на творбата. Разпространение на 

готовия продукт в интернет пространството.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата и утвърждава българско културно 

съдържание, конкретно създаване и популяризиране 

на българска музика. Професионалните качества на 

кандидата предполагат добър творчески потенциал за 

реализиране и развитие на проекта. Има посочени 

ясни приоритети, цели и целеви групи. Допринася за 

обогатяването на българския репертоар за този 

инструмент. Предвижда се публично разпространение 

на планираните дейности Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3116 377 Музика Фънк / Джаз

Александър 

Павлов Васев

Албум на група 

The essential FUNK 

trombone

Първи авторски албум на група ,,The essential FUNK 

trombone". Проектът включва разписването на 

няколко нови авторски композиции, към вече 

съществуващата програма на групата, както и 

записването им в студиен албум. Представянето на 

албума ще се осъществи в Sofia Live Club, а при 

невъзможност, поради съществуващата в страната 

COVID ситуация, онлайн чрез допълнително 

подбрана платформа.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата в 

голяма степен и предвижда публично разпространение 

на планираните дейности. Създава и популяризира 

българска музика. Професионалните качества на 

кандидат са предпоставка за добро реализиране на 

проекта. Има ясни приоритети, цели и целеви групи. 

Проектът е свързан с млади и талантливи творци, които 

работят с някои от утвърдените български джазмени. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5128 378

Изящни 

изкуства Живопис

Алексей 

Николаевич 

Бузилов

Бабо, разкажи ми 

приказка

Изложба под наслов Бабо, разкажи ми приказка, 

включваща общо девет живописни произведения на 

трима автори, изработени по мотиви от стари 

български приказки. Изложбата ще се проведе до 

края на месец март 2021 г, в Галерия Гафит, заедно 

със съпътстваща програма и прочит на живо на 

творбите, по които са направени картините. 

Събитието ще се излъчи в реално време в интернет 

платформите Facebook и Youtube.

Проектът формално отговаря на приоритетите и целите 

на програмата. Идеята не е достатъчно ясно изразена, 

без конструктивно описание по същество. Препоръчва 

се развитие на стратегия за представяне на изкуството 

пред съвременна публика.

Не се предлага за 

финансиране

TI 144 20 IND2754 379 Музика Фънк / Джаз

Даниеле 

Аранджо Феббо

Албум на група 

The essential FUNK 

trombone

Първи авторски албум на група "The essential FUNK 

trombone". Проектът включва разписването на 

няколко нови авторски композиции, към вече 

съществуващата програма на групата, както и 

записването им в студиен албум. Представянето на 

албума ще се осъществи в Sofia Live Club, а при 

невъзможност, поради съществуващата в страната 

COVID ситуация, онлайн чрез допълнително 

подбрана платформа.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата в 

голяма степен и предвижда публично разпространение 

на планираните дейности. Създава и популяризира 

българска музика. Професионалните качества на 

кандидат са предпоставка за добро реализиране на 

проекта. Има ясни приоритети, цели и целеви групи. 

Проектът е свързан с млади и талантливи творци, които 

работят с някои от утвърдените български джазмени. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4713 380

Интердисципл

инарен проект

Поезия, изящни 

изкуства, приложни 

изкуства

Елица Богданова 

Мавродинова

"СЪМ: Поезията 

във видимите 

неща"

Проектът "СЪМ: Поезията във видимите неща" 

съчетава поезия и изобразително изкуство, за да ги 

направи по-привлекателни за младите хора. 

Проектът предвижда издаването на поетично-

визуалния албум "Съм" с поезия от Е. Мавродинова 

и илюстрации от В. Гълъбова и неговото 

представяне под формата на интерактивна изложба 

на стихове. 500 млади хора от Кърджали, Пловдив и 

Панагюрище ще присъстват на представянията, а 

над 1000 ще могат да ги гледат онлайн.

Проектът може да бъде подкрепен, защото би 

подпомогнал бъдещото развитие на кандидата. Макар 

и в него да е заложено само намерение, младите хора 

трябва да експериментират и да бъдат подкрепяни Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2910 381 Театър Драма

Наталия Дулева 

Лечева

Мария Калас - 

Виктория Глас

Равносметката за пропилените възможности в 

живота и изкуството на ДУБЛьОРА в големия 

спектакъл живот в сянката на смазващия талант на 

титуляра - най великия изпълнител, роден някога.

Проектът отговаря на част от приоритетите на 

програмата, планирайки създаването на нов театрален 

спектакъл и спомага за децентрализираното 

разпространение на сценичните изпълнителски 

изкуства на проектен принцип извън столицата. 

Кандидатът има необходимите квалификация и опит за 

реализация на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4793 382

Изящни 

изкуства живопис

Юлия 

Алексеевна 

Бузилова

Бабо, разкажи ми 

приказка

Изложба под наслов Бабо, разкажи ми приказка, 

включваща общо девет живописни произведения на 

трима автори, изработени по мотиви от стари 

български приказки. Изложбата ще се проведе до 

края на месец март 2021 г, в Галерия Гафит, заедно 

със съпътстваща програма и прочит наживо на 

творбите, по които са направени картините. 

Събитието ще се излъчи в реално време в интернет 

платформите Facebook и Youtube.

Проектът формално отговаря на приоритетите и целите 

на програмата. Идеята не е достатъчно ясно изразена, 

без конструктивно описание по същество. Препоръчва 

се развитие на стратегия за представяне на изкуството 

пред съвременна публика.

Не се предлага за 

финансиране

TI 144 20 IND4428 383 Музика Латино

Павел Росенов 

Денов Чувстваш ли

Създаване на песен в стил Латино регетон, със 

заглавие ЧУВСТВАШ ЛИ и времетраене около 3 

минути. В музиката ще се акцентира на характерни 

латино мотиви, съчетани с любовен текст - любовта 

вечният стремеж на две души. Любовта, която става 

причина за идването на светлината, на топлината, на 

науката, на хубавите отношения, която дава подтик 

на цялата природа, на цялото човечество и този 

подтик само може да подобри и ще подобри света.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

популяризира българско културно съдържание. Много 

добри възможности резултатът от проекта да бъде 

представен в онлайн среда. препоръчвам по-детайлно 

описани на проекта по същество. Има ясни цели и 

целеви групи. Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата. Има ясно изразени целеви групи и 

възможност за активно присъствие в Интернет 

пространството. Популяризира българско музикално 

съдържание в стилистиката на по-новите младежки 

музикални течения. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND0274 384 Музика Соул, джаз

Цветелина 

Чавдарова 

Чендова

Три пространства 

музика

Проектът ми е чрез музиката си да преобразя три 

пространства, които иначе не са места за изкуство в 

сцени. Ще направя концерт Във вход на жилищна 

кооперация, на тераса и в празен апартамент. Ще 

изпълня мои нови песни и модерна интерпретация 

на народна песен. Ще създам страница на проекта и 

в нея всеки ще може да записва и споделя своите 

версии на песните. Искам да обърна внимание към 

традиция да се пее в дома.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата и има потенциал за добро художествено 

съдържание. Чрез реализацията му ще се даде 

възможност за изява на артист, който има утвърдено 

име и стил. Съдържа в себе си и реални предпоставки 

за разпространение на българска култура. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2797 385

Кураторска 

дейност

Галина Христова 

Димитрова-

Димова

Whats next / 

Какво следва? 

Кураторски 

проект за 

изложба

Кураторски проект за изложба от съвременно 

изкуство, която ще изследва новите 

предизвикателства пред артистите в актуалната 

ситуация на пандемия и повсеместна криза и как те 

отговарят на тях. Изложбата ще представи различни 

гледни точки и форми на социална ангажираност 

към горещите теми на деня и начините за въвличане 

на участието на публиката, докато търси отговори на 

въпросите: какво се случва и какво ни предстои.

Проектът отговаря на заложените цели на програмата 

и ще подкрепи кандидата в по-нататъшното му 

развитие. Проектът ще подкрепи кандидат с доказан 

опит и амбиция в работния процес. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4845 386 Музика Популярна музика

Богдан Томов 

Кръстев

С любов към 

децата

Осъществяване реализация на шест нови песни за 

деца

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Насочен е към детската аудитория. Описан 

е подробно, кандидатът е професионалист с богат опит, 

има потенциал за качествена реализация и заслужава 

да бъде подкрепен. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3917 387

Музика, Танц, 

Театър Танцов спектакъл

Надя 

Александровна 

Простота-

Димокова Творци

Съвременен танцов спектакъл, в който участват деца 

и млади артисти. Продължителност 40 минути. 

Използваната музика е от съвременни композитори. 

Броят на участниците в проекта е 10 артиста. 

Сюжетът на спектакъла е свързан със социални 

проблеми, съществуващи в целия свят, включително 

и в България. Името на произведението е "Творци". 

Историята разказва за хора с различна представа за 

живота и различен социален статус.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

има ясно изложени цели. Предвижда публично 

разпространение на финалните резултати и е подходящ 

за разпространение и в дигитална среда. Кандидатът 

има необходимият опит и квалификация за реализация 

на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4491 388 Музика

Съвременна и 

модерна 

инструментална 

музика.

Мария 

Здравкова 

Москова

3 звукозаписа на 3 

авторски 

композиции за 

цигулка

Аз съм Мария Москова - съвременна цигуларка. 

Проектът ми е да направя звукозаписи на 

оригинални български инструментални 

произведения, подготевни от мен и 3 български 

композитора. По този начин успешно ще ги 

представя пред широката аудитория онлайн. Целта 

ми е тази авторска музика да достигне до 

максимално много хора, за да имат възможност да 

й се насладят, докато аз давам своя принос в 

развитието на оригиналната инструментална музика 

в България.

Проектът има потенциал и ще даде шанс на млад и 

модерно настроен изпълнител на цигулка да бъде чут 

от повече хора. Отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4993 389

Игрално кино, 

Музика, Танц, 

Театър

Креативен микс 

между рап и джаз, в 

общ поетичен поток.

Райя 

Станиславова 

Андреева РАП-ДЖАЗ-ПО-БГ

РАП-ДЖАЗ-ПО-БГ "ЯВОРОВ" МИКС е иновативен 

проект за представяне на класическата българска 

поезия в новите форми на музикално, 

аудиовизуално и сценично изкуство, в течение на 

действието на който се предвижда да бъдат 

превърнати в стилизирана нова форма на 

комбинация от джаз и рап, основните поетични 

произведения от Българската класика, като ще 

сложи началото си с Пейо Яворов.

Идеята на групата творци е на границата между 

авангардно и неприемливо. Проектът крие риск да 

насади опасно пошла представа за Яворов и 

българската поезия именно в целевата група на 

ученици, за която е предназначен.

Не се предлага за 

финансиране

TI 144 20 IND4624 390 Литература

семеен, 

приключенски, 

фентъзи

Александър 

Спасов Спасов

АСАНСЬОРЪТ - 

разкази с 

илюстрации

"Асансьорът" - един от първите трансмедийни 

проекти в България, който представя своя наратив, 

използвайки две интегрирани медийни платформи: 

електронно издание - разкази с илюстрации - тук 

търсеното финансиране, и детски игрален филм, с 

осигурено финансиране за развитие. Двата сегмента 

разгръщат различни сюжети за приятелството на 

група деца, които се сблъскват със сериозни 

социални проблеми по време на своите 

приключения.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Развитието му в две медийни платформи - 

в екранен и книжен вариант са добра насока за 

популяризиране. Проектът е добре изграден и 

аргументиран. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND0966 391 Музика

Експериментална 

музика, 

електроакустична 

музика, саунд арт

Мирян Иванов 

Колев Ghost Villages

Записване, издаване и разпространение на 

експериментален музикален албум, съдържащ 

записани звуци -field recordings от обезлюдени села 

в България.

Интересен проект с оригинална идея.  Има иновативен 

характер, ясни цели и целева група. Кандидатът има 

добър професионален опит. Препоръчвам внимание 

при реализиране на крайния резултат и музикалното. 

Проектът ще подкрепи кандидат с доказан опит и 

амбиция в работния и творчески процес. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND2864 392 Игрално кино н/п

Стефан Стефанов 

Додуров

Българскoто кино - 

във фокуса на 

нови хоризонти

"Българскoто кино - във фокуса на нови хоризонти" 

e проект за късометражен игрален филм, в жанра 

черна комедия, представящ хипотетичен момент от 

бъдещето - бог и страшния съд. Към игралната лента 

ще има трейлър и тийзър с интерактивно 

представяне. Ще се проведе пресконференция и 

изпращане на филма по световни кинфестивали. 

Разширяване на аудиторията ще бъде провокирано 

от актуалността на темите: социалната 

справедливост и ковид рецесията.

Проектът е добре аргументиран и детайлно описва 

етапите на реализация, целите и дейностите Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5042 393

Изящни 

изкуства визуални изкуства

Роберт Евгени 

Баръмов

Миграции в 

студиото на 

артиста

В условията на пандемия анализирам ателието си 

като изолиран свят на мини популации, които го 

населяват или мигрират през дома ми. Разглеждам 

видовете обитаващи го или преминаващи за кратко 

насекоми като граждани на малък личен свят , който 

управлявам като пълновластен господар -наказвам, 

екзекутирам, освобождавам, толерирам, 

съдействам, затварям и др. Правя паралел с 

човешкото общество и отговорностите като резултат 

от овластяването.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Кандидатът притежава необходимата 

квалификация за реализиране на проекта, което е 

видимо от досегашния му опит. Проектът ще 

допринесе за професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4880 394

Аудиовизуалн

и изкуства

театрално-филмова 

утопия

Радостина 

Захариева 

Тодорова Душата на филма

Интердисциплинарен авторски проект за личността 

на артиста и фината, променлива материя на 

неговите сънища, професионални върхове и 

падения. За работата като любов и за проклятието 

на нейната липса. Спектакълът обединява живото 

актьорско присъствие с дигиталния свят на кино-

фантазиите и сюреалистичнта образност на съня.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата и е добре аргументиран и детайлно 

написан като си поставя ясни цели за реализация пред 

яснаопределена целева група. Дейностите са 

конкретни и резултатите са добре описани. Всеки един 

участник от екипа индивидуално и подробно е описал 

мотивацията си за участие в проекта и личностното 

развитие като артист, което очаква след реалицазията 

му. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4791 395 Литература литературна история

Георги Николов 

Николов

Енциклопедичен 

справочник на 

българската 

литература, 

създавана в 

европейската, 

американската и 

австралийската 

диаспора в 

периода 19 - 21 

век

Изготвяне на Енциклопедичен справочник на 

българската литература, създавана в европейската, 

американската и австралийската диаспора в 

периода 19 - 21 век чрез издирване на имената и 

книгите на авторите от дигиталните архиви по света 

и посредством преки контакти с живи автори; 

обработка на получените материали и реализиране 

на Енциклопедията за печат; отпечатването и 

разпространението й у нас и по света.

Проектът е не само амбициозен, важен и добре 

аргументиран, но авторът години наред поддържа 

връзки с творческата българска диаспора зад граница, 

популяризира постиженията в литературата ни в двете 

посоки и засега е единственият информиран, който 

пълноценно може да изпълни този проект. Заслужава 

безспорна подкрепа. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5145 396

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Музика POP WORLD Музика

Господин Дечев 

Господинов САРАКТА

Саракта ще е сингъл и видео клип, чиято мисия е да 

преведе уникалния български фолклор не само на 

новото поколение в България, но и на универсален 

език, който да вълнува целия свят.

Проект, който разглежда фолклораната традиция по 

различен и модерен начин, което му дава потенциал 

да достигне до нова и по-широка публика. Отговаря на 

целите и приоритетите на прогамата и може да бъде 

подкрепен. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4726 397

Изящни 

изкуства, 

Приложни 

изкуства

Живопис, графика, 

апликация

Вера Галинова 

Горнева

"Нарисувай 

любим герой от 

български 

анимационен 

филм"

Организиране на конкурс за детска рисунка, целящ 

да популяризира българската анимация, да развива 

детското творчество и изобразително умение. 

Задачата ни е да подхраним националното 

самочувствие, сред българските деца като при това 

интегрираме и деца от малцинствени групи, детски 

домове и деца със специални потребности.

Социален проект, който отговаря на целите на 

програмата и допринася за популяризиране на 

българско културно съдържание. Добре аргументиран 

и детайлно написан той ще допринесе за 

професионалното развитие на автора и колектива от 

доброволци. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5171 398

Интердисципл

инарен 

проект, 

Литература криминален роман

Мая Крумова 

Чешмеджиева

Криминален 

роман с 

интерактивен 

шифър

Криминален роман с вграден шифър, решаването 

на който отвежда читателя към интерактивна маст 

онлайн. Целта е човек не само да е страничен 

наблюдател в романа, а един от героите, който 

трябва да реши определена задача. Интерактивната 

част ще е съвкупност от ребуси, като решаването им 

ще даде на читателя допълнителна важна 

информация за героите от романа. Успоредно ще 

бъде създаден и подкаст засягащ истински 

криминални случаи и важни уроци от тях.

Две съавторки със сходни имена пишат заедно роман с 

преплетени части, планове и криминални загадки. 

Ключове към ребусите има в шрифта, в нарочно 

повдигнати букви и пр. Проектът е в рамките на 

програмата и ще развие творческия потенциал на 

съавторките. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND0955 399 Театър комедия

Мартина 

Теодорова 

Георгиева

Животът, макар и 

кратък

Проектът "Животът, макар и кратък" предвижда 

реализиране на спектакъл, чийто фокус е личната 

позиция, отношение и морал. В центъра е поставен 

изборът на човек в контекста на цялото общество. 

Засегната е и темата за индивидуализма и липсата 

на желание да помогнеш. Стъпвайки върху 

българска драматургия, акцентът е именно нашата 

реалност тук и сега.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата, тъй като предвижда развитие на 

потенциала на млад български артист пред широка 

публика на живо и онлайн чрез разширен достъп до 

продукт с театрално съдържание. Така допълва 

разнообразието от театрални формати на родната 

сцена. Проектът допринася за популяризиране на 

българско културно съдържание и е добре 

аргументиран и детайлно написан - има ясни цели, 

ясна целева група, конкретни дейности, добре описани 

резултати. Предлага се за финансиране



Област от 

изкуството 

и кулутрата

Жанр Кандидат Име на проекта Кратко описание / резюме Мотивация на комисията Решение

TI 144 20 IND4937 400 Музика Рок

Гергана Делчева 

Добрева

Онлайн концерт 

на дует Ша-Ша с 

публика на 

живо

Проектът за онлайн концерт с 

публика на живо е провокиран от 

извънредното положение, което ни 

изправи пред нуждата да се 

адаптираме към различни начини 

на изява, обединявайки 

възможностите на виртуалната 

сцена с естеството на досегашната 

ни работа. Сега е още по-важно за 

нас да разпространяваме новата си 

музика, намирайки иновативни 

подходи за създаване на устойчива 

среда за развитие и 

популяризиране на съвременното 

изкуство в България.

Интересен проект с оригинална идея. 

Има ясни цели и приоритети. В 

голяма степен отговаря на 

приоритетите на програмата, 

адаптиран е за кризисни ситуации и 

заслужава да бъде подкрепен. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5118 401 Музика

Попмузи

ка

Любомир 

Веселинов 

Дамянов СЕДЕМ МИГА

Проектът предвижда създаване на 

песен със заглавие "Седем мига". 

Сюжетът разказва за седемте най-

важни мига от живота на един 

български композитор. 

Създаването на това произведение 

е свързано със седемдесет 

годишнияь юбилей на известния и 

утвърден български композитор 

Любомир Дамянов.

Проектът е свързан с утвърден 

български композитор и в този 

смисъл съдържа потенциал за 

реализация на продукт с добро 

художествено съдържание. Отговаря 

на целите на програмата. Предлага се за финансиране

Входящ номер



TI 144 20 IND5099 402

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Музика, 

Нови 

медии, 

Танц, 

Театър

Аудиовиз

уален 

Пърформ

анс, 

включва

щ 

Модерен 

Танц, 

Театър, 

Живопис, 

Дигиталн

и 

изкуства, 

Музика, 

Мода

Илиана 

Тодорова Йотова

Насън и Наяве - 

7 дни 

Пресътворение

Аудиовизуален пъформанс, с 

неочаквана визия и експресии със 

силен естетически заряд. 

Обединява по иновативен начин 

изразните средства на Модерния 

Танц, Живописта, Музиката, 

Модата и Дигиталните Изкуства. 

Дискутира темата за вътрешните 

светове и техните съответствия в 

реалността, за преноса на 

преживявания, архетипни символи 

и нагласи между двата свята. 

Персоната, като изразител на 

човешките избори и носител на 

послания в социалния живот.

Проектът отговаря на критериите на 

програмата и предвижда цялостното 

заснемане на сценична творба и 

неговото популяризиране в 

дигитална среда. Препоръчва се в 

хода на реализация на проекта да 

бъде разработена и приложена 

стратегия за достигане на по-широк 

кръг публика. Кандидадът има 

нужната квалификация и опит за 

реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3718 403 Театър

Детски 

театър

Кристина 

Асенова Митева

Огънят на 

приказките - 

Скандинавски 

приказки

"Огънят на приказките - 

Скандинавски приказки" е 

моноспектакъл на Кристина 

Митева с режисьор Светозар 

Кнезовски. Актрисата разказва 

едни от най-въздействащите 

народни приказки от 

скандинавските държави. В 

средата на уютната зала в "Ателие 

Кадима" гори вълшебният огън на 

приказките, около който са и 

децата, и актрисата. Тролове, елфи, 

принцеси, крале - децата ще се 

докоснат до един нов свят, от 

където ще се върнат очаровани и 

помъдрели.

Проектът е насочен към 

подрастващата публика и би могъл 

да се осъществи успешно и 

оригинално. Отговаря на 

приоритетите и целите на 

програмата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3770 404 Музика

Рок. 

Пънк, 

Ска, Реге, 

Алтърнат

ив

Никола 

Красимиров 

Симеонов

Не вярвам в 

Терминал 2

Проектът е за представяне на нов 

култураен продукт - дебютен 

албум, на млад неутвърден 

изпълнител. Представянето ще 

стане в публична среда 

посредством 6 концерта в София и 

страната. Албумът съдържа 13 

песни, от които 9 на български език 

и 4 на английски, чиито автор на 

текста, музиката и аранжимента 

съм аз. Проектът ще помогне за 

създаване на нови връзки и 

утвърждаването ми в музикалните 

среди.

Кандидатът е млад изпълнител с 

потенциал за развитие. Проектът 

предвижда публично 

разпространение на планираните 

дейности. Отговаря на приоритетите 

на програмата и популяризира 

българско културно съдържание и 

авторска българска музика. Проектът 

ще помогне за утвърждаването на 

изпълнителя ма музикалната сцена.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4837 405 Музика

популярн

а музика

Светослав 

Георгиев Заров След Лятото

Мелодична поп песен с текст на 

български език и романтично-

морска тематика. Песента е изпята 

от Мария Стойнова

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Ще 

даде възможност опитен творец в 

жанра на попмузиката да предостави 

своя творба на млад изпълнител с 

добри певчески данни. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4488 406 Танц

Българск

и 

народни 

танци и 

спортни 

танци

Огнян Петров 

Камишев

Магията на 

танца

Цели: Подобряване на достъпа до 

културно наследство на младите 

хора от Кърджалийска област. 

Привличане на деца и младежи за 

участие в школите и клубовете по 

танци. Проектът предвижда 

създаване и 3 представления на 

спектакъл Магията на танца, който 

представя фолклорното танцово 

богатство на България и 10 спортни 

танца. Програмата ще завърши с 

авторски танц, символизиращ 

прехода от традициите към 

модерното и обединението на 

различните култури.

Проектът е добре аргументиран и 

детайлно представя цели и целева 

група с конкретни дейности и 

постижими резултати, налична и 

допълваща подкрепа за 

реализацията му. Проектът има 

силен образователен елемент и 

потенциал да разшири аудиториите. 

Добре развит план за 

популяризиране на резултатите. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5147 407 Музика

Примес 

от Джаз, 

Блус, Рок 

и Метъл 

с 

българск

и 

народни 

песни

Кристиан 

Владимиров 

Цоневски

Песни за 

Природната 

Повеля

Песни за Природната Повеля ще 

представлява едно ЕП, от 

английски - Extended Play, 

съставено от 4 песни. Песните 

разглеждат общозначими 

житейски теми чрез представянето 

на метафори, взаимствани от 

българската митология. Жанрът е 

съвкупност от Западни модерни 

стилове, примесен с български 

фолк-мотиви. Композиционната 

структура ще е палиндромна, 

наподобяваща цикличната форма, 

която е присъща за българското 

народно творчество.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. 

Интересен е като замисъл за 

смесване на различни стилове, 

описан е детайлно. Кандидатът има 

потенциал за реализацията му. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4768 408

Интердисци

плинарен 

проект

Поезия, 

изящни 

изкуства, 

приложн

и 

изкуства

Венета 

Любенова 

Гълъбова

"СЪМ: Поезията 

във видимите 

неща"

Проектът "СЪМ: Поезията във 

видимите неща" съчетава поезия и 

изобразително изкуство, за да ги 

направи по-привлекателни за 

младите хора. Проектът предвижда 

издаването на поетично-визуалния 

албум "Съм" с поезия от Е. 

Мавродинова и илюстрации от В. 

Гълъбова и неговото представяне 

под формата на интерактивна 

изложба на стихове. 500 млади 

хора от Кърджали, Пловдив и 

Панагюрище ще присъстват на 

представянията, а над 1000 ще 

могат да ги гледат онлайн.

Проектът е интересен и полезен и 

кореспондира с целите  и 

прироитетите на програмата. 

Подкрепата ще насърчи 

професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5011 409

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика, 

Нови 

медии, 

Танц Хип-Хоп

Александър 

Митков Добрев Не спирай

Музикален видеоклип на 

изпълнителя Венцислав Роланд - 

Вензи. Хип-хоп танц заснет в 

студио между Вензи и танцьорка, 

който представя по красив начин 

любовта от пръв поглед между 

двама непознати, които се срещат 

случайно в нощен клуб.

Проект в сферата на музикалната 

индустрия, който покрива целите на 

програмата. Кандидатът притежава 

необходимия опит и квалификация 

за реализиране на проекта. Проектът 

отговаря на целите и приоритетите 

на програмата, заслужава 

финансиране, но комисията обръща 

внимание на това,  че в основата му е 

реализацията на клип на вече 

създадена и записана от артиста  

VenZy песен и в тази светлина е 

дискусионно дали проектът може да 

се класифицира като групов. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2623 410

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн

Моден 

дизайн

Ирмена 

Светлозарова 

Чичикова

Видео-каталог 

за 

дизайнерската 

изложба

Дигитализирането на 

дизайнерските работи на 

концептуална дизайнерска 

платформа "ИВАН АСЕН 22" в 

условията на пандемия се 

превърна в задължително условие 

за достигане на настоящата и 

спечелване на още по-широк кръг 

аудитория. Представянето на 

работи от предстоящата зимна 

изложба "SNOWear-SLOWear" под 

формата на видео-каталог е 

предпоставка за поддържане 

връзката с нашата публика и 

предизвикателство за показването 

им по нов начин, в движение.

Проектът е добре развит и отговаря 

на целите на 

програмата.Дизайнерският каталог 

на авторски модели ще достигне до 

широк кръг публики и в условията на 

ограничения е реален инструмент за 

среща с ценители. Партньор на 

кандидата е Нели Веселинова 

Митева, проект 651.	Проектът ще 

допринесе за развитие на кандидата 

в нова посока надграждаща 

творческия опит. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4480 411 Музика Поп - Рок

Петя 

Костадинова 

Буюклиева-

Никифорова

Концерт-

спектакъл 

"ПРЕГРЪДКИ"

Да се отбележи четиридесет 

годишния юбилей на сцена на една 

от легендите на Българската поп и 

рок сцена - Петя Буюклиева, чрез 

специално създаден за целта 

висококачествен музикален 

продукт и грандиозно светлинно 

шоу. Концерт-спектакъла е 

своеобразен мост между 

поколенията.

Проектът за концерт-спектакъл на 

Петя Буюклиева отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. 

Кандидатът е сред най-утвърдените 

и обичани поп изпълнители в 

България. Това гарантира доброто 

ктачество на художествения продукт. 

Предлагаме проектът да бъде 

финансиран. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5260 412 Музика Рок

Светослав 

Николов Колев

Онлайн концерт 

на дует Ша-Ша с 

публика на 

живо

Проектът за онлайн концерт с 

публика на живо е провокиран от 

извънредното положение, което ни 

изправи пред нуждата да се 

адаптираме към различни начини 

на изява, обединявайки 

възможностите на виртуалната 

сцена с естеството на досегашната 

ни работа. Сега е още по-важно за 

нас да разпространяваме новата си 

музика, намирайки иновативни 

подходи за създаване на устойчива 

среда за развитие и 

популяризиране на съвременното 

изкуство в България.

Интересен проект с оригинална идея. 

Има ясни цели и приоритети. В 

голяма степен отговаря на 

приоритетите на програмата, 

адаптиран е за кризисни ситуации и 

заслужава да бъде подкрепен. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3449 413

Изящни 

изкуства

Скулптур

а

Георги Спасов 

Донов

"Стъпки - 

Колони"

Опит за по-дълбоко съдържателно 

осмисляне на темата съвременно 

българско изкуство и неговата 

адекватност със световните 

тенденции. Тук не става въпрос за 

илюстрация на исторически или 

съвременни събития. Идеята е чрез 

скулптура да се изобразят 

духовните пластове. Тези културни 

и цивилизационни натрупвания на 

различните етноси и религии по 

нашите земи, които в миналото и 

до днес остават своите следи.

Проектът отговаря на приоритетите и 

целите на програмата. Кандидатът 

притежава необходимата 

квалификация за реализиране на 

проекта, което е видимо от 

досегашния му опит. Проектът ще 

допринесе за професионалното 

развитие на кандидата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5101 414

Анимацион

но кино, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Игрално 

кино, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Танц

Юлиян Иванов 

Кунчев "Човекът"

"Човекът" е филмова импресия, с 

драматургия изградена изцяло на 

основата на поетичното слово на 

българския поет Роман Кисьов. 

Дълбоката поетична образност, 

пресъздадена през обектива на 

кинематографичния език, 

добавена анимация, архетипен 

танц, атмосферата на оригинална 

музика, представляват елементите 

на нова наситена реалност, която 

грабва сетивата на публиката, 

въвежда я във вътрешни 

преживявания, провокира истинска 

съпричастност, себепознание

Проектът отговаря на част от 

приоритетите на програмата. Ясно 

описани заложените цели и очаквани 

резултати, предвижда 

разпространение на резултатите сред 

широка аудитория. Препоръчва се по-

детайлно развиване на творческата 

концепция. Кандидатът има нужната 

квалификация и опит. Реализацията 

на проекта би спомогнала за 

развиване творческия потенциал на 

кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4753 415 Литература

Поезия и 

есеиситк

а

Руслина Пенчева 

Александрова

Сборник стихове 

и философски 

импресии

"Проектът "Сборник стихове и 

философски импресии "Пет минути 

живот" - авторски произведения на 

Руслина Александрова" ще 

осъществи издаването на книга. 

Духовните ценности, 

Майчинството, Светините на 

България, Любовта и 

Себепознанието са темите в 

събраната поезия и есеистика. 

Новият културен продукт ще бъде 

популяризиран по достъпен, 

ангажиращ и интерактивен начин 

пред заинтересованата аудитория 

чрез различни комуникационни 

канали.

Проектът създава нов културен 

продукт: книга с 30 стихотворения и 

7 импресии. Прилежно са разписани 

плановете за привличане на 

съмишленици и доброволци при 

представянето, както и за 

разпространение и презентация с QR 

кодове. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5039 416 Танц

Теодор 

Димитров Пенев

"Танц без 

граници"

Хореографската композиция 

пресъздава една вълнуваща 

история за създаване на танцови 

изречения, които определят 

характера на българския танц. Тук 

вече говорим за един художествен 

образ, една особена форма на 

отражение с адекватна насоченост 

към българската ни 

действителност. Специфичността 

на изграждането на съвременния 

художествен образ е единството 

между сетивната конкретност и 

абстрактното мислене.

Проектът има потенциал за 

развиване на фолклорното българско 

изкуство в локален контекст и 

отговаря на приоритетите на 

програмата като планира 

популяризирането и 

разпространението на танцов 

спектакъл с българско съдържание. 

Комисията препоръчва в хода на 

изпълнение да се състави план за 

разпространението. Кандидатът има 

необходимия опит за извършване на 

заложените дейности и реализацията 

на проекта би спомогнала за 

разгръщане на творческия му 

потенциал. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3820 417

Анимацион

но кино, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Игрално 

кино, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Литература, 

Музика, 

Приложни 

изкуства, 

Танц, 

Театър

Васил Емилов 

Зелямов "Човекът"

"Човекът" е филмова импресия, с 

драматургия изградена изцяло на 

основата на поетичното слово на 

българския поет Роман Кисьов. 

Дълбоката поетична образност, 

пресъздадена през обектива на 

кинематографичния език, 

добавена анимация, архетипен 

танц, атмосферата на оригинална 

музика, представляват елементите 

на нова наситена реалност, която 

грабва сетивата на публиката, 

въвежда я във вътрешни 

преживявания, провокира истинска 

съпричастност, себепознание

Проектът отговаря на част от 

приоритетите на програмата. Ясно 

описани заложените цели и очаквани 

резултати, предвижда 

разпространение на резултатите сред 

широка аудитория. Препоръчва се по-

детайлно развиване на творческата 

концепция. Кандидатът има нужната 

квалификация и опит. Реализацията 

на проекта би спомогнала за 

развиване творческия потенциал на 

кандидата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND2891 418

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Игрално 

кино

Сюрреал

изъм

Ирена 

Валентинова 

Дойчева

Малки човешки 

мелодии

Проектът "Малки човешки 

мелодии" представлява серия от 

пет кратки филмчета, заснети по 

пет разказа на Йордан Д. Радичков, 

изготвени и показани в рамките на 

пет месеца. Те се фокусират върху 

човека, търсещ мястото си в света, 

внезапно оказал се чужд и 

враждебен по време на 

пандемията. Проектът цели да 

поддържа и надгражда 

творческите способности на 

участниците и да популяризира по 

иновативен начин стойностно 

съвременно българско изкуство.

Проектът е групов. Кореспондира с 

приоритетите на програмата 

свързани с популяризацията на 

българското културно наследство. 

Реализацията на проекта би 

допринесла за професионалното 

израстване на кандидатите - 

сценограф и костюми Ирена 

Дойчева, Боян Крачолов, режисьор и 

Димитър Крумов, актьор. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2783 419

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Литература, 

Музейна 

дейност, 

Музика, 

Приложни 

изкуства

Невена Петрова 

Екимова

Три пъти 

вътрешности - 

самостоятелна 

изложба на 

Невена Екимова

Проектът цели организиране на 

самостоятелна изложба на 

художника Невена Екимова в 

Музея на хумора и сатирата, 

Габрово. Изложбата "Три пъти 

вътрешности" ще включи една от 

нейните последни работи - 

инсталацията "Дървена сватба", 

както и два нови проекта, "Тя 

обича сбогуванията" и "Кулоар". 

Освен официално откриване с 

пърформанс, в изложбеното 

пространство ще се състои 

концерт, като и двете събития ще 

бъдат излъчени на живо и 

достъпни онлайн.

Проектът отговаря на приоритетите и 

целите на програмата. Кандидатът 

притежава необходимата 

квалификация за реализиране на 

проекта, което е видимо от 

досегашния му опит. Проектът ще 

допринесе за професионалното 

развитие на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5058 420 Литература романи

Йото Николов 

Йотов

Книгопечатане и 

издаване на 

художествена 

литература/

Романите са посветени на онези 

българи, които се чувстват горди , 

че са съумяли да направят нещо 

съзидателно в името на народа 

си.В книгата "Автограф" ,човек 

носи истината за себе си открито, 

но малцина съумяват и магат да я 

усутят и видятл

Проектът е твърде общо и неясно 

представен в резюме. Дори не е 

подсказано новото и приносното, 

което ще поднесе на читателя. 

Авторът не отговаря на условията.

Не се предлага за 

финансиране

TI 144 20 IND5264 421 Невалидна кандидатура.



TI 144 20 IND5200 422

Изящни 

изкуства Н/П

Михаил 

Стефанов Орлов

Минало и 

Настояще - 

Вечните притчи 

на човечеството - 

Сузана и 

старците

Проект за осъвременена версия на 

емблематната картина на ван Дайк - 

Сузана и старците, като 

съвременна трактовка. Проекта ще 

бъде изпълнен с маслени бои 

върху платно с размери 150х130 

см. Картината ще бъде нарисувана 

изцяло от мен, без съвместно или 

друго участие. За да бъде видим и 

лесно осезаем първоизточникът: 

проекта запазва композиционната 

структура, като се добавят нови 

съвременни, реалистични 

елементи, които правят паралел 

със съвремието.

Проектът отговаря на приоритетите и 

целите на програмата. Кандидатът 

притежава необходимата 

квалификация за реализиране на 

проекта. Проектът ще допринесе за 

професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2906 423 Театър

театралн

o-

филмова 

утопия

Василена 

Валериева 

Радева

Душата на 

филма

Интердисциплинарен авторски 

проект за личността на артиста и 

фината, променлива материя на 

неговите сънища, професионални 

върхове и падения. За работата 

като любов и за проклятието на 

нейната липса. Спектакълът 

обединява живото актьорско 

присъствие с дигиталния свят на 

кино-фантазиите и сюреалистичнта 

образност на съня. В 

осъществяването на този ми 

режисьорски проект, като автори и 

изпълнители са въвлечени още 

двама актьори, художник и 

оператор.

Проектът отговаря на приоритетите и 

целите на програмата и е добре 

аргументиран и детайлно написан 

като си поставя ясни цели за 

реализация пред яснаопределена 

целева група. Дейностите са 

конкретни и резултатите са добре 

описани. Всеки един участник от 

екипа индивидуално и подробно е 

описал мотивацията си за участие в 

проекта и личностното развитие като 

артист, което очаква след 

реалицазията му. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5169 424

Документал

но кино, 

Приложни 

изкуства

Димитър Петров 

Манев

Приказната 

съдба на 

Дървото

Проектът цели съдаването на 

кратък документален филм за 

дърворезбата, като призвание и 

вдъхновение, като въплъщение на 

философски и културни послания 

на българската традиция. Във 

филма е заснет пътя на дървото, 

докато се превърне в 

художествена творба, както и 

самия процес на изработка. Цялата 

история е разказана с есеестичен 

текст с философско послание и 

апел за вникване в мъдростта на 

простите, но вечни неща, в 

красотата на живота.

Кандидатът притежава необходимия 

опит за реализиране на проекта. 

Дейностите дават шанс на кандидата 

за предствяне на специфична 

творческа дейност  в нова среда. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4921 425 Театър

Захарина Сашева 

Тонева

Пиратско шоу 

"Карибско 

море"

Интерактивно развлекателно шоу 

на пиратска тематика. Използва 

похватите на класическия и 

импровизационния театър като 

дава възможност на зрителите да 

участват в него. 

Продължителността е между 40 и 

50 мин. Подходящо е за малки и 

големи.

Проектът има добра идея, която е е 

частично представена и непълно 

обоснована. Липсват ключови 

детайли за реализацията на проекта, 

творческата концепция и график на 

дейностите.Кандидатът няма 

доказан опит и квалификация за 

реализацията на театрален спектакъл

Не се предлага за 

финансиране

TI 144 20 IND4996 426 Театър

Георги Йорданов 

Димов Пиратско шоу

Интерактивно развлекателно шоу 

на пиратска тематика. Използва 

похватите на класическия и 

импровизационния театър като 

дава възможност на зрителите да 

участват в него. 

Продължителността е между 40 и 

50 мин. Подходящо е за малки и 

големи.

Проектът има добра идея, която е е 

частично представена и непълно 

обоснована. Проектът е групов и 

отговаря на целите на програмата. 

Кандидатът има нужния творчески 

потенциал за осъществяването му. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4486 427

Изящни 

изкуства

Светла Василева 

Чиракова

Онлайн 

платформа за 

дигитални и арт 

визуализации

В платформата Дигитална Арт 

визуализация "Пътуване към себе 

си" се включват отворени арт 

виртуални зали за изложби, 

изложби-приказки, с истории, с 

дискусии на живо, с арт 

вдъхновител и гид и затворени арт 

зали, където ще влизат хора, които 

имат индивидуални запитвания 

или желаят арт консултации.

 Проектът популяризира български 

произведения и е свързан с 

приоритетите на поканата. Проектът 

не е напълно аргументиран в посока 

обхват, конкретни дейности, 

резултати и подход към аудиторията. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4590 428 Музика

Историче

ски 

информи

ран 

пърформ

анс

Тома Николаев 

Илиев

Музиката на 

Петър 

Христосков през 

призмата на 

историята и 

фолклора

Проектът включва изследване, 

записи, и разпространение във 

виртуална среда на избрани 

капричии от цикъла 12 Капричии за 

соло цигулка от Петър Христосков. 

В основата на проекта е желанието 

тези музикални творби да получат 

модерен и исторически 

информиран прочит и да бъдат 

представени пред широка 

българска и чуждестранна публика.

Проектът отговаря на целите и 

пироритетите на програмата.   Има 

ясни цели и приоритети. 

Популяризира българско културно 

съдържание, конкретно музиката на 

Петър Хрискосков. Кандидатът е 

талантлив млад музикант с голям 

потенциал за развитие. Предлагаме 

проектът да бъде финансиран.  

Препоръчваме да се помисли за по-

широко представяне на резултатите 

от проекта в  специализирани 

платформи в интернет и социалните 

мрежи. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5272 429 Музика

Класика, 

фолклор, 

етноджаз

Мартин 

Бориславов 

Лазаров

Фантазия за 

обой и малък 

оркестър

Проектът Фантазия за обой и 

малък оркестър e българска 

авторска композиция в стил 

съвременна инструментална 

музика с елементи на български 

музикален фолклор, етноджаз и 

уърлд мюзик. Има за цел да 

представи красотата и богатството 

на българските фолклорни ритми и 

интонации с помощта на един 

нетрадиционен за този стил 

класически духов инструмент обой.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетие на програмата. 

Кандидатът e професионален 

музикант с опит, което е гаранция за 

реализацията на проекта. 

Създаването на съвременна и 

оригинална българска музика и 

нейното широко разпространение 

покрива приоритета за 

популяризиране на българско 

културно съдържание. Предлагам 

поректът да бъде подкрепен. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5190 430

Приложни 

изкуства

Калиграф

ия,Тексти

л,Графич

ен 

дизайн

Илина 

Стефанова 

Стефанова

"Моето име е 

моето лице"

Проектът "Моето име е моето 

лице"представлява съвместна 

инициатива на младите художници 

Илина Стефанова и Александрина 

Йовчева във формата на онлайн 

обучение за ученици от 1-8 клас,за 

усвояване на техники за рисуване и 

калиграфия върху текстил. 

Усвояването на техниките ще 

позволи на учениците да рисуват 

избрани от тях мотиви или 

апликации върху текстилни 

аксесоари,като предпазни 

макси,чанти,тениски и да ги 

надписват с различни шрифтове.

Проектът е съобразен с целите на 

програмата. Кандидатът притежава 

необходимия опит за реализиране 

на проекта. Дейностите дават шанс 

на кандидата за предствяне на 

специфична творческа дейност и 

популяризирането й. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4830 431 Фотография

Ивелина 

Христова 

Иванова-Берова

Лицата зад 

микрофона

"Лицата зад микрофона" 

предвижда създаването и 

експонирането на 15 художествени 

фотографски портретa на 

популярни радиоводещи.Това е 

опит да се надникне отвъд гласа, в 

невидимото за слушателя 

пространство, опит за визуално 

навлизане в личността на водещия, 

чиито въпроси, отговори и 

коментари ежедневно присъстват 

чрез радиоефира в дома ни, в 

колата, в офиса. и невидимо 

оформят, обогатяват културния и 

обществен облик на града.

Проектът е добре разработен и 

аргументиран, съобразен е с целите 

и отговаря на приоритетите на 

програмата. Реализирането му ще 

допринесе за професионалното 

развитие на кандидата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3857 432

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Литература

Диана Кирилова 

Чифличка-

Лалова

Детска книга " 

Сънчовците"

Проекта Детска книга "Сънчовците" 

е проект за детска книга, която да е 

възхвала на семейството, децата и 

родителите. Детска приказка в 

рими, разкриваща фантастичния 

свят на Сънчовците, даващи ни 

сънищата. Същества, чието 

чудодейно съществуване не е най-

невероятното в книгата. Те стават 

свидетели на чудото появата на 

новия живот- бебето и супер 

силите, които продобиват 

родителите му с появата му. 

Приказка за истинските супер 

герои на деня.

Добре обмислен и представен 

проект за книга за деца – печатна и 

онлайн, с обоснован план за 

публикации, разпространение и 

привличане на публики. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5191 433

Приложни 

изкуства

Калиграф

ия,Тексти

л,Графич

ен 

дизайн

Александрина 

Недкова Йовчева

"Моето име е 

моето лице"

Проектът "Моето име е моето 

лице" представлява съвместна 

инициатива на младите художници 

Илина Стефанова и Александрина 

Йовчева във формата на онлайн 

обучение за ученици от 1-8 клас,за 

усвояване на техники за рисуване и 

калиграфия върху текстил. 

Усвояването на техниките ще 

позволи на учениците да рисуват 

избрани от тях мотиви или 

апликации върху текстилни 

аксесоари,като предпазни 

макси,чанти,тениски и да ги 

надписват с различни шрифтове

Проектът е съобразен с целите на 

програмата. Кандидатът притежава 

необходимия опит за реализиране 

на проекта. Дейностите дават шанс 

на кандидата за предствяне на 

специфична творческа дейност и 

популяризирането й. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4421 434 Музика

Сабина 

Георгиева 

Донева

Златна 

стълбичка

Музикалното събитието ще подари 

на публиката изпълнения на 

любими български хитовер 

Замисленият проект "Златна 

стълбичка ", представлява 

музикално изживяване в света на 

незабравимите български 

популярни песни от изминалите 

десетилетия и представяне на две 

нови авторски български песни. 

Музикалното събитието ще подари 

на публиката изпълнения на 

любими български хитове и добре 

познати песни с нов прочит и ще 

плени младата част от аудиторията 

с ново, модерно звучене и 

съвременни аранжименти

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. 

Популяризира българско културно 

съдържание. Конкретните дейности 

и целевите групи са описани 

подробно. Кандидатът е млад 

талантлив изпълнител. Тази изява ще 

допринесе за професионалното му 

развитие. Предлагаме проектът да 

бъде финансиран. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5053 435 Театър

Павел Емилов 

Георгиев

ПЕТЪР 

ХИТРОСТИ 

ПЛЕТЕ

Авторският спектакъл ПЕТЪР 

ХИТРОСТИ ПЛЕТЕ на Красимира 

Методиева,в съавторство с Павел 

Емилов, ще бъде изграден върху 

популярните анегдоти за 

находчивия и хитроумен селянин с 

добра душа, който по своя си 

колоритен начин се бори за 

справедливост. Авторите на 

представлението ще 

интерпретират фолклорното 

наследство за народния хитрец с 

много изненадващи и бързи 

превъплъщения от роля в роля, 

обрати на действието и 

импровизации.

Проектът отговаря на приоритетите и 

целите на програмата като 

предвижда интерактивен спектакъл 

за деца, популяризиращ българско 

културно съдържание. Кандидатът е 

необходим за реализирането на 

проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3283 436 Театър

Красимира 

Методиева 

Николова

ПЕТЪР 

ХИТРОСТИ 

ПЛЕТЕ

Авторският спектакъл ПЕТЪР 

ХИТРОСТИ ПЛЕТЕ на Красимира 

Методиева,в съавторство с Павел 

Емилов, ще бъде изграден върху 

популярните анегдоти за 

находчивия и хитроумен селянин с 

добра душа, който по своя си 

колоритен начин се бори за 

справедливост. Авторите на 

представлението ще 

интерпретират фолклорното 

наследство за народния хитрец с 

много изненадващи и бързи 

превъплъщения от роля в роля, 

обрати на действието и 

импровизации.

Проектът отговаря на приоритетите и 

целите на програмата като 

предвижда интерактивен спектакъл 

за деца, популяризиращ българско 

културно съдържание. Кандидатът е 

необходим за реализирането на 

проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4803 437

Изящни 

изкуства

Съвреме

нно 

изкуство

Иван Стефанов 

Льочев

Историята на 

Хуго - картини 

за климата

Десет картини за климата. 

Художникът Иван Льочев, 

вдъхновен от книгата "Историята 

на Хуго" на Сабира Сталберг, чете и 

рисува заедно с ученици от с. 

Голямо ново, област Търговище за 

темата климатични промени, с цел 

повишаване на осведомеността и 

откриване на нови начини на 

справяне с тях в ежедневието. 

Процесът на работа се 

документира и представя заедно с 

картините, книгата и 

предложенията от учениците за 

други ученици на уебсайт на 

проекта.

Проектът е съпътстващ целите и 

приоритетите на програмата. 

Насочеността му към подрастващата 

публика е добре намерена и 

полезна. Има предпоставки за 

бъдещо развитие. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND2652 438 Музика Джаз

Теодор Пенчев 

Петков

"Нова Бъкгарска 

Джаз Музика"

Целта на проекта е да се стимулира 

композирането на нова българска 

джаз музика. Идеята е да се 

акцентира върху класическите 

стилистични течения в джаз 

музиката на 50-те и да се създаде 

нова българска музика в този 

контекст. Състава ще е типично 

джаз комбо - бас, пиано и 

барабани и крайната цел е да се 

създаде музикален албум който да 

бъде промотиран както дигитално 

така и чрез концертна дейност из 

страната.

Кандидатът има необходимите 

професионални качества да 

реализира добър художествен 

продукт. Проектът е аргументиран и 

реалистичен, отговаря на 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5252 439

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика

POP 

WORLD 

Музика

Пламена 

Николаева Боева САРАКТА

Саракта ще е сингъл и видео клип, 

чиято мисия е да преведе 

уникалния български фолклор не 

само на новото поколение в 

България, но и на универсален 

език, който да вълнува целия свят.

Проект, който разглежда 

фолклораната традиция по различен 

и модерен начин, което му дава 

потенциал да достигне до нова и по-

широка публика. Отговаря на целите 

и приоритетите на прогамата и може 

да бъде подкрепен. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4035 440

Анимацион

но кино, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Игрално 

кино, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Литература, 

Музика, 

Приложни 

изкуства, 

Танц, 

Театър

Нина Михайлова 

Иванова "Човекът"

"Човекът" е филмова импресия, с 

драматургия изградена изцяло на 

основата на поетичното слово на 

българския поет Роман Кисьов. 

Дълбоката поетична образност, 

пресъздадена през обектива на 

кинематографичния език, 

добавена анимация, архетипен 

танц, атмосферата на оригинална 

музика, представляват елементите 

на нова наситена реалност, която 

грабва сетивата на публиката, 

въвежда я във вътрешни 

преживявания, провокира истинска 

съпричастност, себепознание

Проектът отговаря на част от 

приоритетите на програмата. Ясно 

описани заложените цели и очаквани 

резултати, предвижда 

разпространение на резултатите сред 

широка аудитория. Препоръчва се по-

детайлно развиване на творческата 

концепция. Кандидатът има нужната 

квалификация и опит за качествена 

реализация на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3605 441

Литература, 

Нови 

медии, 

Фолклор

Светлана 

Стоянова 

Смолева

Приказки за 

слушане

"Приказки за слушане" е проект, 

който цели да популяризира 

българското народно творчество за 

деца по леснодостъпен и 

разбираем за съвременната 

аудитория начин - чрез звукозапис 

на художествен прочит 

/озвучаване/ на 10 приказки и 

разпространението на готовите 

аудио материали по интернет 

платформи, при свободен достъп.

Проектът е аргументиран достатъчно 

точно и ясно, има благородна и 

необходима за времето цел и ще 

използва съвременни изразни 

средства за достъпност на широка 

аудитория. Заслужава подкрепа Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4679 442

Дигитални 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект

Станимир 

Иванов Енчев

Популяризиране 

на творчеството 

на артиста 

Станимир 

Енчев,чрез 

създаване на 

интернет 

страница.

Създаване на интернет сайт на 

артиста Станимир Енчев за 

популяризиране на работата му 

като творец. Създаване на 

визуални и текстови материали, 

представящи творчеството на 

артиста.

Проектът отговаря на заложените 

приоритети на порграмата и ще се 

подкрепи кандидата за неговото 

творческо развитие. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3636 443 Театър

Куклен 

театър

Николай 

Константинов 

Бояджиев

Сказание за 

Рождество 

Христово

Образователен спектакъл по 

Светото Евангелие на Матей, 

представящ всички събития 

свързани с раждането на Исус 

Христос

Проектът отоваря на приоритетите на 

програмата като предстовя 

интересна и полезна идея. 

Подкрепата ще насърчи 

професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2607 444

Изящни 

изкуства, 

Културен 

мениджмън

т

Геометри

чно 

изкуство

Георги Георгиев 

Димитров

Отвъд 

хоризонта

Обща изложба на български 

автори на геометрично изкуство, 

включваща серия от лекции, 

насочващи обиколки и детски 

работилници с образователен 

характер. Целта на кураторския 

проект е да постави основа на 

бъдещо регулярно събитие с 

национален статут.

Проектът отговаря на приоритетите и 

целите на програмата. Кандидатът 

притежава необходимата 

квалификация за реализиране на 

проекта, което е видимо от 

досегашния му опит. Проектът ще 

допринесе за професионалното 

развитие на кандидата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4861 445 Музика

Електрон

ика, 

Дръм 

енд Бейс, 

Брейк 

бийт, 

Трип Хоп

Николай 

Бориславов 

Берберов

The Silence 

Inside - Colors

Проект за създаване на електронна 

денс и клубна музика. Проекта 

цели да създава и издава 

дългосрочно нова съвременна 

музика. Насочена е към 

малдежката аудитория която обича 

да танцува и да слуша електронна 

музика.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата, ще 

спомогне за създаването на ново 

музикално авторско съдържание, но 

може да се помисли за по-доброто 

му разписване, аргументиране и 

представяне. Кандидатът млад 

музикант с потенциал за развитие. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3298 446

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Изящни 

изкуства, 

Културно 

наследство, 

Приложни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Документал

но кино, 

Етнология, 

Фотография

приложн

и 

изкуства, 

скулптур

а, 

фотограф

ия

Петя Кирилова 

Попова

"Наследство- 

отпечатък на 

времето"

Създаване на широк спектър от 

художествени произведения с цел 

тяхното физическо и виртуално 

експониране. Създаване на 

късометражен филм, който 

проследява цялостния процес на 

работа на един творец - 

планиране, проектиране, 

изработка и подготовката за 

изложба. Висококачествено 

фотографиране на готовите 

експонати и възможността за 

виртуалното им презентиране в 

онлайн пространството.

Проектът е добре аргументиран и 

предлага любопитна гледна точка в 

комуникацията между различни 

изкуства като скулптора и 

фотография, вдъхновени от 

традицията на килимарството и 

българската шевица. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3515 447

Документал

но кино, 

Фотография

, Културно 

наследство, 

Приложни 

изкуства, 

Изящни 

изкуства, 

Културна 

антрополог

ия

репорта

жна 

фотограф

ия, 

продукто

ва 

фотограф

ия, 

документ

ално

Виктор Антонов 

Троянов Наследство

Създаване на широк спектър от 

художествени произведения с цел 

тяхното физическо и виртуално 

експониране. Създаване на 

късометражен филм, който 

проследява цялостния процес на 

работа на един творец - 

планиране, проектиране, 

изработка и подготовка за 

изложба. Висококачествено 

фотографиране на готовите 

експонати и възможността за 

виртуалното им презентиране в 

онлайн пространството.

Проектът е добре аргументиран и 

предлага любопитна гледна точка в 

комуникацията между различни 

изкуства като скулптора и 

фотография, вдъхновени от 

традицията на килимарството и 

българската шевица. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4582 448

Документал

но кино, 

Игрално 

кино, 

Интердисци

плинарен 

проект

Докумен

тално 

кино с 

игрални 

епизоди - 

продълж

ителност 

30 

минути

Силвия-Борянка 

Бориславова 

Пунчева-Петкова

Загадъчната 

непозната от 

банкнотата 

.Мара Белчева - 

забравено 

събитие в 

литературата и 

културата на 

следосвобожде

нска България.

Загадъчната непозната от 

банкнотата от 50 лв. е Мара 

Белчева . Призната от 

съвременниците си като 

изключителна красавица и модна 

икона Мара Белчева е най - 

маргинализираната личност в 

българската литература. В годините 

се мултиплицира само облика й на 

любимата на Пенчо Славейков. 

Проектът има за цел да преодолее 

тоталното непознаване на тази 

изключителна личност - изтъкната 

българска поетеса , преводач, 

интелектуалка.

Проектът отговаря на приоритетите 

на програмата като допринася за 

популяризиране на българското 

културно наследство. Реализацията 

на документалния филм би 

допринесъл за преоткриването на 

личността на българската поетеса 

Мара Белчева. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4719 449 Музика

Илин Тодоров 

Гривишки Органик

Създаване и реализация на албум - 

компакт диск

Проектът отговаря на приоритетите 

на програмата, с потенциал за 

устойчивост и надграждане на 

проектното предложение. Ясна 

целева група и цели на проекта. 

Добри предпоставки за 

популяризиране на проекта онлайн 

медии, радио и телевизия. 

Комисията предлага проектът да 

бъде финансиран.

Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4820 450

Документал

но кино, 

Игрално 

кино, 

Интердисци

плинарен 

проект

Докумен

тално 

кино с 

игрални 

епизоди - 

продълж

ителност 

30 

минути

Александра 

Константинова 

Ангелова

Загадъчната 

непозната от 

банкнотата 

.Мара Белчева - 

забравено 

събитие в 

литературата и 

културата на 

следосвобожде

нска България.

Загадъчната непозната от 

банкнотата от 50 лв. е Мара 

Белчева . Призната от 

съвременниците си като 

изключителна красавица и модна 

икона Мара Белчева е най - 

маргинализираната личност в 

българската литература. В годините 

се мултиплицира само облика й на 

любимата на Пенчо Славейков. 

Проектът има за цел да преодолее 

тоталното непознаване на тази 

изключителна личност - изтъкната 

българска поетеса , преводач, 

интелектуалка.

Проектът отговаря на приоритетите 

на програмата като допринася за 

популяризиране на българското 

културно наследство. Реализацията 

на документалния филм би 

допринесъл за преоткриването на 

личността на българската поетеса 

Мара Белчева. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3432 451

Игрално 

кино

психолог

ически, 

романти

чен, 

драма

Явор Веселинов 

Веселинов ПОКРИВИ

"ПОКРИВИ" ще бъде късометражен 

филм по едноименната едноактна 

пиеса на Яна Борисова 

/"Приятнострашно", "Хората от Оз", 

"Безкрайната градина" и др./, 

написана неотдавна по време на 

карантината Ковид19, в рамките на 

която се развива и сюжетът. 

"ПОКРИВИ" е история за влюбване 

по време на карантина. 

Създаването на филм по нея точно 

в този момент, когато целият свят 

боледува, е изключителна 

възможност за представянето й 

пред широка публика.

Проектът е добре аргументиран. 

Кандидатът притежава 

необходимият опит и квалификация 

за осъществяване на качественото 

създаване на късометражен филм по 

едноименната едноактова пиеса на 

Яна Борисова. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4563 452

Музейна 

дейност

Докумен

тално 

кино

Александър 

Страшимиров 

Найденов

"Българската 

природа и 

животът в 

условията на 

социално 

дистанциране"

Проектът "Българската природа и 

животът в условията на социално 

дистанциране" предвижда 

създаване и разпространяване на 

филм - "Дом на вдъхновението", за 

сравнително малкоизвестни 

планински езера на територията на 

нашата родина. Чрез представяне 

красотата на езера в планините 

Рила и Пирин се цели привличане 

на аудиторията към хармоничен 

живот и творчески занимания, 

вдъхновени от красотата на 

българската природа.

Идеята за популяризиране на 

българските природни 

забележителности е респектираща, 

но е представена неубедително - 

каква е авторската концепция в 

съпоставянето на социалното 

дистанциране и природните 

забележителности на Рила и Пирин 

планина. В представената от 

кандидата творческа биография 

липсва информация за 

професионален опит в сферата на 

аудиовизуалните изкуства.

Не се предлага за 

финансиране

TI 144 20 IND2921 453

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Игрално 

кино, 

Литература, 

Театър

Комедия

/Драма

Цвета Атанасова 

Димова

"Случаен 

Превоз" - 

Сценарий на 

мини 

комедийно-

драматичен 

сериал

"Случаен Превоз" е мини 

комедийно-драматичен сериал, с 8 

предвидени серии. В рамките на 

конкурса ще бъдат завършени 

пилотен и първи епизод от 

сериала; инвеститорски пакет, 

включващ синопсис, 

проектобюджет и онлайн студийно 

четене на сцени от пилотния 

епизод. Историята говори за 

ролята на жената в съвремения 

контекст, предлагайки позитивен 

поглед и деликатен баланс между 

житейските препятствиа и силни 

въздействащи женски образи.

Проектът предлага културен продукт 

с реална стойност, конвертируем, на 

български и английски език. 

Кандидатът – доказала се като 

актриса – пробва сили в творческото 

писане и създаване на филмов 

сериал. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5184 454

Документал

но кино

Научно-

популярн

о 

образова

телно 

видео

Веселин 

Александров 

Митев

ЗБУС или 

здравословни и 

безопасни 

условия на 

спорт

Няма човек, който да не е чувал 

Спортът е здраве. В това видео на 

основата на дългогодишните ми 

занимания с баскетбол и с 

помощта на професионалния 

фитнес инструктор Димитър 

Стойчев ще разкажа и покажа 

ползите от започването на активни 

тренировки още от най-ранна 

възраст 9-13 години. Базисни 

упражнения, добри примери на 

деца, които тренират 

координационни упражнения. 

Спорт или как да водя пълноценен 

живот.

Проектът е добре аргументиран,  има 

ясна цел, свързана със създаването 

на научно-популярно образователно 

видео за деца от 09-13 години което 

да представи ползите от активен 

спорт.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5229 455

Изящни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Културно 

наследство, 

Кураторска 

дейност

Десислава 

Атанасова 

Димова

Геометрия на 

тялото. Текстово 

и визуално 

изследване на 

проблема за 

фигуративното в 

българското 

изкуство

Геометрия на тялото е текстово и 

визуално изследване на 

значимостта и устойчивостта на 

фигуративното в българското 

изкуство. Изследването включва 

изследователски текст, авторски 

интервюта с художници и визуален 

архив. То има за цел да изясни 

защо през цялата втора половина 

на 20 век, българското изкуство не 

изоставя фигурата, не само като 

чисто формална склонност към 

реализъм, но и по-общо като 

символ на хуманистичната мяра в 

изкуството.

Амбициозен и нестандартен проект, 

чиято цел е да популяризира 

тенденциите в българското изкуство 

в академичен и популярен 

европейски мащаб. Проектът 

отговаря на целите на програмата и 

комисията го препоръчва за 

финансиране Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4397 456

Аудиовизуа

лни 

изкуства

Аудиовиз

уална 

приказка

Екатерина 

Йорданова 

Казакова

Пътешествието 

на Палавото 

носле

Проектът Пътешествието на 

Палавото носле включва поредица 

от 12 аудио приказки за 

подрастващи и възрастни по 

мислите на Палавото носле на 

авторката Милена Маат. Историите 

поставят значими за слушателите 

теми като: съзряване и събуждане 

на желанието за общуване и 

съзнателно действие в реалния 

живот. Аудио приказките са 

придружени от анимираните 

илюстрации на Мария Илчовска и 

ще бъдат записани на български и 

английски език.

Проектът е насочен към аудитория 

над 12 годишна възраст. Проектът е 

добре аргументиран и детайлно 

написан. Проектът популяризира 

български произведения - тези на 

автора на илюстрациите в екипа - 

Мария Илчовска. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5248 457

Дейност на 

библиотеки 

и архиви, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Културно 

наследство, 

Фотография

Пейо Цанков 

Колев

Допълнение, 

разширение и 

преиздаване на 

албума 

Бомбардирана 

София

Проектът е разширено и 

допълнено издание на албума 

Бомбардирана София, 2017, чийто 

тираж е изчерпан. Първото 

издание включва 200 архивни 

снимки, географски планове, 

исторически текст и справочен 

показалец. Второто издание 

предвижда още нови фотографии, 

допълнен и актуализиран текст 

преведен и на английски, нов 

цялостен дизайн и предпечатна 

подготовка. Целта е по-широко 

разпространение на албума и 

обогатяване на историческата 

информация.

Добре аргументиран проект с 

обоснован потенциал и принос към 

програмата. Кандидатат има доказан 

опит и подкрепата ще позволи 

надграждане на вече успешна 

инициатива. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4627 458

Интердисци

плинарен 

проект, 

Културна 

антрополог

ия, 

Фолклор, 

Фотография

Докумен

тална 

фотограф

ия

Михаела Елиян 

Аройо Корен

"Корен" е научен и творчески 

проект, който цели да изследва и 

визуално да документира 

съвременния живот на 

бесарабските българи в Украйна и 

Молдова. Фотографията, като 

универсален език, е основният 

инструмент за разказването на тази 

история. Чрез този проект авторът 

се стреми да допринесе за 

създаването на трайни връзки 

между България и българските 

общности в чужбина.

Интересен проект за популяризиране 

на наследството на българските 

общности в Украйна и Молдова. 

Много добре аргументиран и с 

доказан потенциал за развитие на 

аудиториите и надграждане на 

проекта и уменията на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4909 459

Аудиовизуа

лни 

изкуства

аудиовиз

уални 

приказки

Мария Василева 

Илчовска

Пътешествието 

на Палавото 

носле

Проектът Пътешествието на 

Палавото носле включва поредица 

от анимационни визуализации към 

аудио приказки за деца и 

възрастни по Мисли на Палавото 

носле на авторката Милена Маат. 

Персонажите от приказките ще 

бъдат раздвижени с изрезкова 

анимация. Темите са: Съзряване, 

Осъзнаване, Събуждане на 

желанието за съзнателно действие 

в реалния живот. Аудиовизуалните 

приказките ще бъдат записани на 

български и английски език.

Проектът е насочен към аудитория 

над 12 годишна възраст. Проектът е 

добре аргументиран и детайлно 

написан. Проектът популяризира 

български произведения - тези на 

автора на илюстрациите в екипа - 

Мария Илчовска. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5218 460 Музика Концерт

Чавдар Чавдаров 

Жиров

Къде ми са 

детските 

книжки. 

Концерт-

спектакъл с 

музика от 

български 

детски филми

"Къде ми са детските книжки" е 

концерт-спектакъл с най-

популярните песни от български 

детски филми. Проектът събира на 

една сцена различни поколения 

творци: деца-изпълнители и 

артисти с опит, приобщава публики 

от различна възраст, както деца, 

така и техните родители. Проектът 

създава фокус и отношение към 

естетска звуковата среда с 

образователна и социална 

функция. Предполага работа с 

деца, насърчава участието на 

родители в съпътстващите 

дейности

Проектът има потенциал и дава 

възможност да се свържат различни 

поколения през музиката от 

български филми. написан е 

подробно и аргументирано, 

реалистичен е и отговаря на 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4933 461

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика

Синтпоп, 

хаус, 

електрон

ика, 

експери

мент, 

рок.

Емил Георгиев 

Вълев

Модерна 

археология

Запис на аудио албум, клип към 

него и популяризирането им чрез 

онлайн радиа и социалните мрежи.

Кандидатът е с богата биография, 

което е предпоставка за реализиране 

на много добър краен продукт. 

Препоръчвам внимание към 

представянето на проекта в интернет 

среда и съвременните платформи за 

видео и аудио споделяне, както и 

повече конкретика в изписването на 

проекта. Проектът в голяма степен 

отговаря на приоритетите на 

програмата и се предлага за 

финансиране. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3065 462

Музейна 

дейност, 

Музика

Детска 

литерату

ра

Теменужка 

Роянова 

Теменужка 

Роянова 

Теменужка 

Роянова

Приемам те, ти 

не си толкова по-

различен

В книгата се разказва за малко, 

симпатично същество наречено 

Чинталче, което е израсло в 

слънчева и светла земя,и което се 

среща с Армазил, голямо, мрачно 

същество, което живее в 

мразовити и студени планини. 

Чинталчето чувства порив, че 

трябва да сподели своята радост и 

любов с някого, не му се живее 

само и слушайки своята интуиция 

тръгва да търси и намира Армазил.

Аргументиран и добре планиран 

проект, който допринася за целите 

на програмата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5185 463

Изящни 

изкуства, 

Нови медии

Илюстра

ция / 

Cartoon

Теодор Иванов 

Чавдаров

"България" - 

изписано с 

"кльомба", 

вместо "а" - на 

Кирилица и/или 

Латиница

Серия от произведения /принтове 

на илюстрации/, изобразяващи 

Български занаяти, обичаи и 

традиции.

Проектът не е добре аргументиран, 

общо написан."Български заняти, 

обичаи и традиции" е много общо 

поле. Липсват конкретни детайли за 

очакваните резултати, план за 

разпространение. Не е добре 

мотивирана концепцията на проекта.

Не се предлага за 

финансиране

TI 144 20 IND3931 464 Театър

Куклен 

театър

Даниела Ганчева 

Петрова

Куклено 

представление 

Косе Босе

Спектакъл с кукли за деца от 3 до 

6г. Главните герои в спектакъла са 

Косето и Лисана, които минават 

през особени отношения, 

постигайки своите цели - Косето да 

запази своето потомство и 

съответно Лисана - да вземе 

яйчицата и да се нахрани.

Проектът формално отговаря на 

приоритетите на програмата, но е 

непълно представен и неубедително 

обоснован, липсват съществени 

детайли за реализацията на 

спектакъла. Кандидатът не е 

представил информация или достъпи 

материали, които да покажат 

творческата ѝ дейност до момента. 

Не се препоръчва за финансиране. 

Не се предлага за 

финансиране

TI 144 20 IND5207 465

Изящни 

изкуства

Стенопис 

и 

иконопис

Пламен Георгиев 

Стефанов

Изписване на 

параклис Свети 

Георги

Изписване на параклис Свети 

Георги. Основен централен 

стенопис на Свети Георги , 

изпълнен съгласно каноните на 

Българкната православна църква. 

Допълнителни иконе за 

иконостаса.

Проектът отговаря на целите на 

програмата. Кандидатът притежава 

опит умения за реализиране на 

проекта и финансовата подкрепа за 

надгради професионалните му 

умения. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2836 466 Театър

Моноспе

ктакъл

Иван 

Александров 

Тодоров

За любовта и 

всичко останало 

- моноспектакъл 

на Иван 

Тодоров

Представлението по текст на Яна 

Борисова ще третира емоционални 

и социални теми и проблеми, 

актуални за цялото съвременно 

общество - любовта, самотата, 

емоционалната интелигентност, 

съзряването и светът, в който се 

налага да живеем. Посланието е 

насочено основно към младото 

поколение, но касае и абсолютно 

всички категории и възрасти 

театрална публика. Една тъжна и 

смешна изповед, която би могла да 

е личната история на всеки един от 

нас.

Добре аргументиран и детайлно 

разписан проект отговарящ на 

приоритетите на програмата. 

Планира се публучно 

разпространение на готов театрален 

моноспектакъл по нов български 

драматургичен текст. Кандидатът 

има нужните опит и квалификация за 

качествена реализация на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4518 467 Музика

поп-джаз 

с 

класичес

ки 

елементи

Нина Симеонова 

Райхел Седем сезона

Популяризация творчеството на 

пианистката Нина 

Райхел.Промотиране на 2 готови 

творби,създаване на 5 нови песни 

като всичките 7 ще оформят първи 

авторски албум.Ще бъдат записани 

демо версии и разпространени в 

нейния виртуален канал.След този 

проект предстои набиране на 

средства за запис на албума в 

професионално студио.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. 

Популяризира нова българска 

музика. Кандидатът има 

професионален опит, което 

предполага потенциал за неговата 

реализация и развитие. Предлагаме 

проектът да бъде финансиран. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2320 468

Анимацион

но кино, 

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Културна 

антрополог

ия, 

Културно 

наследство, 

Културолог

ия, Музейна 

дейност, 

Нови 

медии, 

Приложни 

изкуства, 

Фотография

Не е 

приложи

мо.

Кристина 

Анастасова 

Камбарева

Интерактивна 

образователно-

творческа 

платформа 

smARTkidbox

Проектът за изграждане на 

интерактивна образователно-

творческа платформа smARTkidbox 

включва иновативни и 

интердисциплинарни подходи за 

представяне на изкуството пред 

детска аудитория. Малчуганите ще 

имат възможността да се запознаят 

с най-известните художници и 

техните творби по интересен и 

увлекателен начин. Творческата 

концепция на проекта съчетава 

историята на изкуството с близките 

до децата изразни средства на 

новите технологии.

Проектната идея има потнециал да 

се реализира, работата с деца и 

предизвикването на интерес у 

младата публика към изкуството е 

добра предпоставка за 

устойчивост.Кандидатът има 

необходимия опит за реализирането 

на творчско-образователна 

платформа за изкуство. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5165 469

Анимацион

но кино, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Етнология

Борис Бойчев 

Иванакиев

"Имало едно 

време..."

Проектът включва създаването и 

стартирането на YouTube канал с 

наименование Имало едно 

време... с некомерсиална 

насоченост, целящ да представи и 

популяризира част от българското 

народно творчество, съхранено до 

наши дни, под формата на 

български народни приказки.

Проектът формално отговаря на 

приоритетите на програмата, но не е 

достатъчно обоснован. 

Предложеният формат на 

популяризиране на български 

приказки не е иновативен, но 

подкрепата на проекта ще позволи 

на кандидата да развие 

професионалните си умения. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4698 470

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Театър комедия

Димитър Живков 

Димитров Скеч банда

Проектът Скеч банда е проект за 

създаване на комедийни скечове, 

които ще бъдат заснети и качени в 

платформата за видео съдържание 

YouTube. Проектът цели да събере 

млади български творци и обедини 

усилията им за създаването на 

качествено, модерено и забавно 

видео съдържание, което да се 

излъчва безплатно в България и по 

света.

Проектът отговаря на приоритетите 

на програмата, планира създаването 

и широко публично разпространение 

на комедийни серии с развлекателен 

характер. Проектът има ясно 

представен план за реализация и 

популяризация на крайните 

резултати. Кандидатът и екипът на 

проекта имат нужните опит и 

квалификации за качествено 

изпълнение на проекта.  Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3461 471

Анимацион

но кино, 

Дигитални 

изкуства, 

Документал

но кино, 

Интердисци

плинарен 

проект

Борис Стефанов 

Десподов Самотата

Едно от чувствата, които милиони 

от нас изпитаха по време на 

настоящата пандемия от 

коронавирус, е самотата. В общите 

ни усилия да бъдем в безопасност 

и да спасяваме човешки животи, 

принудително и бързо се промени 

нашия обичаен начин на живот. 

Трябва да адаптираме начина, по 

който се свързваме с хората и да 

намерим нови начини да 

поддържаме връзка с тях. Един от 

тях е с изкуството.

Проектът отговаря на приоритетите 

на програмата и допринася за 

популяризацията на новото 

българско анимационно кино. 

Комисията предлага за подкрепа 

кандидат с доказан опит и амбиция в 

работния процес на нова творба.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3218 472 Музика

Тошко 

Костадинов 

Тодоров

Вечери с 

музиката на 

Тошко Тодоров

"Вечери с музиката на Тошко 

Тодоров" е проект, който отново 

ще сближи музиканта с 

великотърновската публика. 

Краткото отсъствие от сцената, 

поради пандемията от корона 

вируса, нанася непоправими вреди 

на твореца. В проекта са заложени 

4 концерта от месец ноември 

2020г. до месец февруари 2021г. в 

гр. Велико Търново

Проектът и кандидатът отговарят на 

целите и приоритетите на 

програмата. Мотивирано написан 

проект. Ясни цели и целева група. 

Предвижда публично представяне на 

проектното съдържание. 

Препоръчвамe да бъде разработен и 

вариант за онлайн реализиране на 

концертите при необходимост. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND2995 473 Музика Концерт

Росица Костова 

Добрева

Къде ми са 

детските 

книжки. 

Концерт-

спектакъл с 

музика от 

български 

детски филми

"Къде са ми детските книжки" е 

концерт-спектакъл с най-

популярните песни от български 

детски филми. Проектът събира на 

една сцена различни поколения 

творци: деца-изпълнители и 

артисти с опит, приобщава публики 

от различна възраст, както деца, 

така и техните родители. Проектът 

създава фокус и отношение към 

естетска звуковата среда с 

образователна и социална 

функция. Предполага работа с 

деца, насърчава участието на 

родители в съпътстващите 

дейности

Проектът има потенциал и дава 

възможност да се свържат различни 

поколения през музиката от 

български филми. Написан е 

подробно и аргументирано, 

реалистичен е и отговаря на 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3836 474

Културен 

мениджмън

т, Културно 

наследство, 

Културно 

предприем

ачество, 

Приложни 

изкуства

Лютиерст

во

Атанас Весков 

Андреев Лютиер

Проектът ми цели да създаде 

продукт стимулиращ моята 

дейност като лютиер. Той включва 

изработването на професионална 

цигулка и професионален лък за 

цигулка създадени от мен. Като 

индивидуален творец проектът ще 

популяризира моята дейност и 

творческо развитие

Интересен проект, макар и не 

подробно разписан. Отговаря на 

приоритетите на програмата и ще 

популяризира интересен занаят. 

Кандидатът има професионални 

умения да реализира проекти . 

Препоръка към проекта е да се 

потърси начин за по-широко 

популяризиране на лютиерството 

сред по-широка публика. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2930 475

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Фотография Н/П

Диляна 

Димитрова 

Стоименова

AI - Art-e-fiscal 

Intelligence Н/П

Проектът отговаря на приоритетите и 

целите на програмата. Кандидатът 

притежава необходимата 

квалификация за реализиране на 

проекта, което е видимо от 

досегашния му опит. Проектът ще 

допринесе за професионалното 

развитие на кандидата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4884 476

Игрално 

кино

Сюжетна 

и 

драматур

гична 

база на 

игрална 

поредиц

а в жанр 

драма

Невена 

Методиева 

Андонова

Изграждане на 

драматургична 

основа, 

разширени 

синопсиси и 

рамкираща 

структура на 

игрален 

телевизионен 

сериал 

БЪЛГАРСКИ 

ЛЮБОВНИ 

ЛЕТОПИСИ, 

БЛЛ, 12 серии 

по 90 мин.

Проектът е подготвителен спрямо 

по-голям; с помощта на НФК се 

надявам да проуча историографски 

и литературни източници и да 

изградя драматургичния гръбнак 

на 10 от 12 сценария. Любовта 

често управлява Средновековните 

ни владетели. Чувствата са 

причината, следствието е самата 

история. Навлизането в царските 

сюжети открива свят от любов, 

страст, омраза, предателство. БЛЛ 

ще интерпретират различни лица 

на любовта в дворците на 

Средновековна България

Проектът кореспондира с 

приоритетите и целите на 

програмата в създаването на 

художествен продукт. 

Предложението на кандидата е част 

от голям творчески проект, 

подготвителен етап свързан със 

създаване на 10 разширени 

синопсиса 

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4507 477

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Документал

но кино, 

Фотография

, 

Интердисци

плинарен 

проект

Докумен

тална 

драматиз

ация

Елеонора 

Ивайлова 

Аврамова

The Human 

Experience 

/Преживяването 

да си човек

The Human Experience 

/Преживяването да си човек е 

серия от снимки, рисунки, писма и 

видеа, на и от личния живот на 

автора от раждането досега. Чрез 

кадрите Елеонора Аврамова 

пресъздава подбрани моменти от 

живота си и ги обединява в едно, 

за да се доближи до идеята да 

осъзнаеш себе си чрез активно 

търсене на отговори в спомените 

си.

Проектът за серия снимки, рисунки, 

писма, видеа от личния архив на 

автора е добре изграден и 

аргументиран. Отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Но 

няма достатъчно данни и 

информация, че кандидатът 

притежава необходимата 

квалификация, и потенциал за 

реализиране на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5062 478

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика, 

Нови 

медии, 

Танц Хип-Хоп

Венцислав 

Милър Ауори Не спирай

Музикален видеоклип на 

изпълнителя Венцислав Роланд - 

Вензи. Хип-хоп танц заснет в 

студио между Вензи и танцьорка, 

който представя по красив начин 

любовта от пръв поглед между 

двама непознати, които се срещат 

случайно в нощен клуб.

Проект в сферата на музикалната 

индустрия, който покрива целите на 

програмата. Кандидатът притежава 

необходимия опит и квалификация 

за реализиране на проекта. Проектът 

отговаря на целите и приоритетите 

на програмата, заслужава 

финансиране, но комисията обръща 

внимание на това,  че в основата му е 

реализацията на клип на вече 

създадена и записана от артиста  

VenZy песен и в тази светлина е 

дискусионно дали проектът може да 

се класифицира като групов. 

Приносът на конкретния кандидат от 

груповия проект не е достатъчно 

добре мотивиран, за да убеди 

комисията в нуждата от пълно 

финансиране на ролята му.

Не се предлага за 

финансиране

TI 144 20 IND5282 479

Документал

но кино, 

Игрално 

кино, 

Интердисци

плинарен 

проект

Докумен

тално 

кино с 

игрални 

епизоди - 

продълж

ителност 

30 

минути

Мина 

Раймондова 

Версано

Загадъчната 

непозната от 

банкнотата 

.Мара Белчева - 

забравено 

събитие в 

литературата и 

културата на 

следосвобожде

нска България.

Загадъчната непозната от 

банкнотата от 50 лв. е Мара 

Белчева e призната от 

съвременниците си като 

изключителна красавица и модна 

икона Мара Белчева е най - 

маргинализираната личност в 

българската литература. В годините 

се мултиплицира само облика й на 

любимата на Пенчо Славейков. 

Проектът има за цел да преодолее 

тоталното непознаване на тази 

изключителна личност - изтъкната 

българска поетеса , преводач, 

интелектуалка.

Проектът отговаря на приоритетите 

на програмата като допринася за 

популяризиране на българското 

културно наследство. Реализацията 

на документалния филм би 

допринесъл за преоткриването на  

личността на  българската поетеса 

Мара Белчева.

Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3958 480

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Документал

но кино, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Фотография

Докумен

тална 

драматиз

ация

Бранимир Петев 

Миладинов

The Human 

Experience / 

Човешкото 

преживяване

*The Human Experience / 

Преживяването да си човек* е 

серия от снимки, рисунки, писма и 

видеа, на и от личния живот на 

автора от раждането му, досега. 

Чрез кадрите ще бъдат 

пресъздававани подбрани 

моменти от живота й, и ги 

обединява в едно, за да се 

доближи до идеята да осъзнаеш 

себе си чрез активно търсене на 

отговори в спомените си.

Проектът за серия снимки, рисунки, 

писма, видеа от личния архив на 

автора е добре изграден и 

аргументиран. Отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2618 481

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Игрално 

кино

Сюрреал

изъм

Димитър 

Бранимиров 

Крумов

Малки човешки 

мелодии

Проектът "Малки човешки 

мелодии" представлява серия от 

пет кратки филмчета, заснети по 

пет разказа на Йордан Д. Радичков, 

изготвени и показани в рамките на 

пет месеца. Те се фокусират върху 

човека, търсещ мястото си в света, 

внезапно оказал се чужд и 

враждебен по време на 

пандемията. Проектът цели да 

поддържа и надгражда 

творческите способности на 

участниците и да популяризира по 

иновативен начин стойностно 

съвременно българско изкуство.

Проектът кореспондира с 

приоритетите на програмата 

свързани с популяризацията на 

българското културно наследство. 

Реализацията на проекта би 

допринесла за професионалното 

израстване на кандидата.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4048 482

Литература, 

Нови медии

Аудио-

книги

Явор Емилов 

Бахаров

АудиоКнижарни

ца

Аудиокнижарница със значими 

български литературни 

произведения. Неограничен и 

безплатен достъп до авторовите 

текстове. Подробно съставен архив 

и лесен достъп до конкретна 

информация от съдържанието. 

Възможност за интервюта и 

разсъждения от самите автори по 

повод техните творби,

Освен за интелектуалната 

собственост, проектът следва да се 

задълбочи и върху реализацията на 

етапите и с повече реализъм да 

потърси парньорства. Като цяло 

идеята отговаря на целите на 

програмата и може да бъде 

осъществена. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3579 483

Анимацион

но кино, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Културно 

наследство, 

Фолклор

Силвия Кирилова 

Владимирова "Шевици"

История с шевици, която в багри и 

форми разказва за общността, 

човека и природата.

Проектът отговаря на приоритетите 

на програмата ще популяризира 

българските традиции. Кандидатът 

има потенциал да реализира 

проекта. Подрепата ще развие 

професионалните умения на 

кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5080 484

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Изящни 

изкуства, 

Културно 

наследство, 

Културно 

предприем

ачество, 

Литература, 

Музика, 

Нови 

медии, 

Приложни 

изкуства, 

Танц, 

Театър

Художест

вено-

публицис

тично 

предаван

е, 

Изложби

Симона 

Венциславова 

Попова - 

Липовска

"Корен, бит, 

душевност, 

слово на един 

народ - пътят от 

Селото към 

Търново през 

Троян с 

гласовете на 

Йордан Йовков, 

Иван Хаджийски 

и Петко 

Славейков"

Създаване на, документално - 

образователен цикъл от три 

епизода с художествена стойност, с 

участници на до 40 деца и 

тинейджъри, насочен към учащите, 

разглеждащ фактите, шедьоврите и 

личностите на П.Славейков, 

Й.Йовков и И.Хаджийски 

Провеждане на три художествено-

творчески уъркшопа и реализация 

на три изложби с произведения в 

областта на изящните изкуства, 

създадени от децата участници

Добре представен  и разписан 

проект, допринасящ за 

популяризиране на българското 

културно наследство в сферата на 

литературното ни богатство. 

Кандидатът  има необходимия опит 

за успешна реализация. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4203 485 Музика

Народен 

фолклор - 

музика и 

песни

Веселин Минчев 

Козарев

Събрали са са 

събрали на 

високана 

планино

Основната цел на проекта е 

създаване и разпространение на 

културни продукти и 

популяризиране творческия 

потенциал на Веселин Козарев. Ще 

бъде осигурен достъп на 

аудиторията до създадените 

артистични продукти - записана 

музика и клип на CD и 

разпространение на продуктите в 

онлайн платформи. По този начин 

се подпомага популяризирането на 

българското изкуство пред широка 

публика /вкл. международна/ по 

достъпен, ангажиращ и 

интерактивен начин.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата в 

голяма степен. Популяризира 

българската музика.  Адаптиран е 

към представяне и в онлайн среда и 

е подходящ за кризисни ситуации. 

Препоръчваме по-детайлно 

разписване на целите и задачите в 

проекта. Предлагаме да бъде 

финансиран. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2569 486

Документал

но кино, 

Игрално 

кино, 

Интердисци

плинарен 

проект

Докумен

тално 

кино с 

игрални 

епизоди - 

продълж

ителност 

30 

минути

Василена 

Венченцо 

Гецкова

Загадъчната 

непозната от 

банкнотата 

.Мара Белчева - 

забравено 

събитие в 

литературата и 

културата на 

следосвобожде

нска България.

Загадъчната непозната от 

банкнотата от 50 лв. е Мара 

Белчева . Призната от 

съвременниците си като 

изключителна красавица и модна 

икона Мара Белчева е най - 

маргинализираната личност в 

българската литература. В годините 

се мултиплицира само облика й на 

любимата на Пенчо Славейков. 

Проектът има за цел да преодолее 

тоталното непознаване на тази 

изключителна личност - изтъкната 

българска поетеса , преводач, 

интелектуалка.

Проектът отговаря на приоритетите 

на програмата като допринася за 

популяризиране на българското 

културно наследство. Реализацията 

на документалния филм би 

допринесъл за преоткриването на  

личността на  българската поетеса 

Мара Белчева.

Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4232 487

Етнология, 

Игрално 

кино, 

Театър, 

Фолклор Драма

Кирил Тодоров 

Проданов

Кирил Тодоров 

Проданов

Деветте дома на Лазар, базиран 

върху Български народни балади е 

проект, замислен в девет 

видеоновели, предназначени за 

излъчване онлайн. В рамките на 

баладата за Мъртвия Лазар и 

Петкана се вместват осем сюжета 

на вината, формулиращи 

българския семеен космос, 

разказан през мистичното. В 

неговата нескончаема провокация 

към етичните закони на 

собственото му съществуване 

неизменно стои проклятието като 

парадоксално влечение към 

живота и към смъртта.

Проектът отговаря на приоритетите 

на програмата, акцентирайки сюжета 

си върху български народни балади. 

Добре аргументиран и предложен. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4659 488

Културно 

наследство, 

Архитектура

Дигитале

н архив 

със 

свободен 

достъп

Слава Иванова 

Савова

Дигитален архив 

на минералните 

бани и извори в 

югоизточна 

България

Минералните бани и извори в 

югоизточна България

Проектът отговаря на приоритетите 

на програмата и е добре 

аргументиран, с ясни цели, целеви 

групи. Кандидатът претежава опит за 

раелизиране на проекта. Подкрепата 

ще допринесе за надграждане на 

професионалните умения на 

кандитата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5077 489

Изящни 

изкуства

Иконопи

с

Тодор Георгиев 

Мирчев

Българска 

възрожденска 

иконопис

Целта на изложбата е да покаже в 

авторски копия разнообразието 

във възрожденската българска 

икона от различни школи. В 

изложбата ще е включена и 

дърворезба като част от рамки на 

икони и надиконостасен кръст.

Проектът отговаря на приоритетите и 

целите на програмата. Кандидатът 

притежава необходимата 

квалификация за реализиране на 

проекта. Проектът ще допринесе за 

професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране
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Изящни 

изкуства

Павел Стаменов 

Иванов

Двете лица на 

моя град

Дейностите по проекта са насочени 

към създаването на две живописни 

творби, всяка с размер 70х100 см., 

инспирирани от град Пловдив. 

Творбите ще бъдат представени в 

дигитална среда - сайта на автора 

https://ivanovpaintings.wordpress.co

m, както и в социалните мрежи 

Facebook и Instagram, `чрез 

профилите на артиста. Предвижда 

се използването на акрилни или 

маслени бои върху платно, като 

готовите творби ще бъдат 

подходящо рамкирани.

Проектът отговаря на приоритетите и 

целите на програмата. Кандидатът 

притежава необходимата 

квалификация за реализиране на 

проекта, което е видимо от 

досегашния му опит. Проектът ще 

допринесе за професионалното 

развитие на кандидата. Предлага се за финансиране
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Дигитални 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Нови медии

Историче

ска 

драма с 

приказни 

елементи

Мария 

Викторова 

Андрушко-

Уилиамс

House of 

Porcelain

Вдъхновена от изкуството и 

митологията на Япония, House of 

Porcelain е дигитална графична 

новела на английски език, която 

проследява пътя на млада жена, 

незабележима за другите, до 

гейша в чаена къща, пълна с 

мистерии и ужасяващи тайни.

Кандидатът притежава 

необходимият потенциал за 

създаването на проекта. Самият 

проект е добре аргументиран и 

детайлно представен. Попътен на 

целите и приоритетите на 

програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3661 492 Литература Поезия

Боряна Стоянова 

Желева

Български 

инвенции

Поетичната интерактивна 

поредица "Български инвенции" е 

вдъхновена от душевността и 

волята на съвременния българин 

да изгради един красив и 

хармоничен свят. В поредицата, 

със средствата на изкуството, е 

разкрит стремежът да се приобщят 

българските традиции и 

светоусещане към бъдещата 

европейска многонационална 

култура.В четири поредни онлайн 

пърформанса и в един финален 

спектакъл пред публика авторът 

ще представи целия поетичен 

цикъл.

Български инвенции” е проект от 

четири онлайн презентации плюс 

една финална, чрез които 

кандидатката ще направи мост 

между българските традиции и 

сблъсъка им с други ценности, 

култури и предизвикателства.  

Мостът се опира и на творчеството 

на утвърдени и улегнали съвременни 

български поети. Предлага се за финансиране
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Анимацион

но кино

Научна 

фантасти

ка, 

приключ

енски, 

комедия

Иван Петров 

Иванов Утопия 3.2

Утопия 3.2 проследява леко 

трънливите приключения на Люри, 

Минерва и Гордън по създаването 

на документален филм, посветен 

на оптимистичното бъдеще. За 

целта тримата наглед случайно 

събрали се персонажи обикалят из 

четири паралелни вселени, в които 

човешкия вид е значително по-

напреднал, взимайки интервюта и 

заснемайки "обичайния" начин на 

живот.

Проектът частично отговаря на 

приоритетите на програмата. Няма 

достатъчно данни , че кандидатът 

притежавва необходимият 

потенциал за цялостното му 

осъществяване.  

Не се предлага за 

финансиране

TI 144 20 IND5269 494

Изящни 

изкуства

Николай Цонев 

Колев

БЪЛГАРИЯ В 

КАРТИ И 

КАРТИНИ

Диптих /живопис/ Проекта 

представлява, Първото и Второто 

Българско царство. Реализирани 

във формата на карти 

изобразяващи важни събития 

граници и илюстрирани ключови 

детайли от двата исторически 

периода.

Проектът отговаря на приоритетите и 

целите на програмата. Кандидатът 

притежава необходимата 

квалификация за реализиране на 

проекта, което е видимо от 

досегашния му опит. Проектът ще 

допринесе за професионалното 

развитие на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5051 495 Музика

музика и 

видео

ивайло юриев 

димчев

Аранжимент и 

заснемане на 

клип към 

песента София

изработване и запис на 

аранжимент и режисиране на 

видео към песента на иво димчев 

"СОФИЯ"

Проект на изключително креативен и 

талантлив артист. Отговаря в пълна 

степен а на приоритетите и целите на 

програмта и заслужава подкрепа. 

Адаптиран е към представяне и в 

онлайн среда. Кандидатът е с високи 

професионални качества и има 

потенциал за реализиране на 

проекта в пълнота. Ясна целева група 

и цели на проекта. Предлага се за финансиране
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Поп 

музика

Франческо 

Аранджо Феббо

E.P. на соло 

артиста 

Christofer White 

и видеоклип 

към сингъла 

Stuck

Четвърто Е.Р. на соло артиста 

Christofer White със заглавие Stuck. 

Музикалният проект включва 

разписване на 4 авторски парчета, 

записването им и заснемане на 

видеоклип към едноименния 

сингъл Stuck. Представяне на 

миниалбума в столичния клуб Jazz 

bar и залата на T.R.A.P. в гр. София. 

При евентуално обявяване на 

извънредна ситуация поради 

COVID, представянето ще бъде 

направено чрез онлайн 

платформата YouTube.

Проектът е написан детайлно и 

отговаря на целите на програмата. 

Ще допринесе за професионалното 

развитие на младия кандидат. 

Засегнати са възможности за 

разпространение и в онлайн 

пространството, което дава 

допълнителен потенциал на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4962 497 Литература

Публици

стика

Андрей Георгиев 

Андонов

Живо ли е 

киното?

"Живо ли е киното?" е 

интерактивна електронна книга, 

която има за цел да проследи 

всички етапи по създаването на 

пълнометражните игрални филми 

"Никой" и "Ятаган", които 

режисирах и продуцирах. В книгата 

ще изложа моята гледна точка за 

бъдещето и настоящето на киното 

и да отговоря на въпроса дали 

киното е живо. Книгата ще е 

интерактивна, защото ще съдържа 

множество снимков и графичен 

материал, както и онлайн връзки за 

гледане на двата филма.

Кандидатът е доказал творческия си 

потенциал и има завиден брой 

последователи в социалните мрежи. 

Намерението му е изпълнимо и има 

изгледи да бъде изпълнено като 

стойностен културен продукт. Предлага се за финансиране
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Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика

Крум 

Любомиров 

Сираков "Душа"

"Душа" е аудио-визуален проект 

/песен и съпътстващ я видеоклип/, 

който включва съвременна 

вокална интерпретация на 

фолклорна основа "Девойко, мари 

хубава" с модернизиран 

аранжимент и придружаващ я 

видеоклип. Проктът цели да 

обхване аудитория извън 

традиционната на фолклорното 

изкуство, като бъде разпространен 

до публиката чрез различни канали 

- дигитални платформи и 

музикални медии с формат за 

ротиране на съвременна музика.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. 

Кандидатът е професионален 

музикант, което предполага 

потенциал за реализация на идеята 

за аудио-визуален проект в сферата 

на попфолка. Предлагаме проектът 

да бъде подкрепен, тъй като 

отговаря на целите на програмата, но 

препоръчваме по време на 

реализацията му кандидатът да 

преосмисли естетиката на попфолка 

и да се фокусира в по-

високохудожествени форми на 

диалог между фолклора и 

съвременната попкултура. 

Предлагаме финансиране. Предлага се за финансиране
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Музика, 

Театър, 

Фолклор, 

Хорово 

изкуство

етно, 

фолклор, 

класика, 

джаз

Невена 

Андреева 

Григорова

"Музикални 

етно истории - 

бъдещето 

среща 

миналото"

"Музикални етно истории - 

бъдещето среща миналото" е 

проект, в който с три концерта в 

различни градове музикантите, 

участващи в него, ще представят 

красотата на българския фолклор 

по един достъпен начин в 

съвременен етно-джаз вариант. 

Проектът е подходящ, както за 

деца, така и за възрастни и ще 

допринесе за разпространението 

на българската музика и култура в 

България и извън страната.

Проектът е групов, отговаря на 

целите и приоритетите на 

програмата. Идеята за три 

етноконцерта, представящи синтез 

на българския фолклор с класика и 

джаз, е интересна. Целите и задачите 

са подробно описани и 

аргументирани. Кандидатът има 

опит, което е гаранция за 

реализирането на проекта. 

Предлагаме проектът да бъде 

финансиран. Предлага се за финансиране


