
Област от 

изкуството и 

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

TI 144 20 IND3224 1000

Анимационно 

кино, 

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства

Експерименталн

а 3Д анимация

Ивелина 

Колева 

Иванова Sims 5 idm

3D анимация към музикална композиция от 

новия албум на експерименталното 

музикално дуо trohi.

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 IND5126 1001

Интердисципли

нарен проект

Любомир 

Любомиров 

Гаджев

"Обичай 

Родопите с мен"

Проектът "Обичай Родопите с мен" е 

творческо изследване на слабо популярни 

дестинации в Родопа планина, включващо 

творческо заснемане, пленерно рисуване, 

пътеписи, изложба фотография и живопис, 

с активното участие на публиката през 

цялото време на проекта в създадена за 

целта виртуална платформа.

Проектът отговаря на заложените цели на 

програмата. Kандидатът има необходимия 

опит да реализира многожанровата си 

концепция - изследване, заснемане, 

пътеписи,изложба и въвличане на публиките в 

темата за неповторимата планина Родопи. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5337 1002 Музика

Христо 

Борисов 

Тунтев Juicy Loops

Проекта Juicy Loops има за цел да създаде 

един музикален пърформанс, който ще се 

състои извън познатите ни за това, 

обичайни места. Такива, които не са 

типични, дори са противоположни на 

местата, в които би се състояло едно 

клубно събитие с музика, диджеи и публика

Проект, представящ интересна идея за 

музикален перформънс в алтернативни 

пространства. В тази връзка  формално се 

вписва в целите и приоритетите на 

програмата, но от написването му не става 

ясно кои ще са изпълнителите, каквъв 

артистичен принос и съответна дейност имат 

участниците/организаторите и т.н. При така 

липсващи основни детайли, комисията се 

затруднява да прецени потенциала за успешна 

реализация на проекта и съответно - да 

препоръча финансиране. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND4489 1003

Интердисципли

нарен проект

Десислава 

Петрова 

Тивчева

"Обичай 

Родопите с мен"

Проектът "Обичай Родопите с мен" е 

творческо изследване на слабо популярни 

дестинации в Родопа планина, включващо 

творческо заснемане, пленерно рисуване, 

пътеписи, изложба фотография и живопис, 

с активното участие на публиката през 

цялото време на проекта в създадена за 

целта виртуална платформа.

Проектът отговаря на заложените цели на 

програмата, кандидатът има необходимия 

опит да реализира многожанровата си 

концепция - изследване, заснемане, 

пътеписи,изложба и въвличане на публиките в 

темата за неповторимата планина Родопи. Предлага се за финансиране.

Входящ номер

Списък проекти "Творчески Инициативи" 2020 на НФК



TI 144 20 IND5135 1004

Музика, 

Фолклор

Българска и 

Фолклорна 

музика със 

съвременен 

аранжимент

Ива 

Радостинова 

Стоянова

Bulgarian Melody 

music group

Създаването на настоящия групов проект 

"Bulgarian melody music group" е свързано 

със стремежа ни за популяризиране на 

българската музика и демонстрирането на 

уникалния български ритъм с нов прочит и 

аранжимент. 

 Планира се да бъдат създадени редица 

онлайн музикални продукти с помощта на 

нашия партньор Музикално училище 

"Мелодия" в т.ч съвместни видео клипове, 

видео уроци и мини концерт, които да 

популяризират нас и нашия талант.

Проектът е групов, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Описан е 

подробно. Целевите групи са ясно посочени. 

Заложено е музикалните произведения да 

бъдат свободно достъпни и публикувани в 

местни, национални и международни 

платформи за разпространение и дигитални 

платформи, както и да се създаде онлайн 

обучителната платформа. Участниците са 

професионални музиканти, което предполага 

добър творчески потенциал и реализация с 

възможности за надграждане. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5533 1005

Документално 

кино, Театър

Борислав 

Красимиров 

Борисов

Тайните на 

Моноспектакъла

Документален филм за моноспектакъла в 

България. Ще надникнем в тайните на 

изкуството наречено театър. Ще се 

срещнем с театрални продуценти и 

актьори, за които моноспектакълът е 

ежедневие. Те ще открехнат вратата и ще 

ни разкажат как се подготвят за спектакъл и 

лесно ли се създават шедьоври.

Идеята за популяризиране на театралното 

изкуство у нас, в частност моноспектакъла като 

важна част, набираща все по-голяма 

популярност, е похвална. Самият проект не е 

разработен детайлно като дейности,но 

предполага творческо развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2705 1006

Аудиовизуални 

изкуства, Танц Н/П

Катина 

Дишков 

Дишков ВИК PREP

ВИК PREP ще създаде 5 късометражни танц 

филма-демо версии на дългосрочен проект, 

интерпретиращ темата за разрушителната 

енергия и нейното възможно 

трансформиране в конструктивна 

креативност. Зад идеята застават 6-ма 

артисти от съвременното българско кино и 

танц. Чрез взаимодействието между двете 

изкуства авторите създават многопластов 

въздействащ продукт с актуално за 

българския контекст съдържание, който да 

достигне до оптимален брой публики.

Проектът е детайлно описасан и аргументиран 

с ясни дейности и цели - създаване и 

разпространение на 5 кратки авторски танц 

филма. Реализацията на проекта би 

допринесла за професионалното развитие на 

кандидата. Кандидатът има нужните опит и 

квалификация за реализация на проекта. 

Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5208 1007

Музика, 

Фолклор

Българска и 

Фолклорна 

музика със 

съвременен 

аранжимент

Александър 

Валентинов 

Недков

Bulgarian Melody 

music group

Създаването на настоящия групов проект 

"Bulgarian melody music group" е свързано 

със стремежа ни за популяризиране на 

българската музика и демонстрирането на 

уникалния български ритъм с нов прочит и 

аранжимент. 

 Планира се да бъдат създадени редица 

онлайн музикални продукти с помощта на 

нашия партньор Музикално училище 

"Мелодия" в т.ч съвместни видео клипове, 

видео уроци и мини концерт, които да 

популяризират нас и нашия талант.

Проектът е групов, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Описан е 

подробно. Целевите групи са ясно посочени. 

Заложено е музикалните произведения да 

бъдат свободно достъпни и публикувани в 

местни, национални и международни 

платформи за разпространение и дигитални 

платформи, както и да се създаде онлайн 

обучителната платформа. Участниците са 

професионални музиканти, което предполага 

добър творчески потенциал и реализация с 

възможности за надграждане. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND1289 1009

Аудиовизуални 

изкуства, 

Интердисципли

нарен проект, 

Нови медии Арт инсталация

Полина 

Петкова 

Герасимова

Интерактивна арт 

инсталация Your 

Body Is My Music

"Your Body Is My Music" е интерактивна 

инсталация, представляваща 

импровизирано пространство във формата 

на отворена призма, в което участниците 

създават музика и картина единствено с 

движения на тялото си. Този проект дава 

възможност на всеки да е креативен, да 

експериментира и да се изрази, без да е 

нужно да е артист. Престраши се, влез в 

това магично пространство, отпусни се и 

създавай!

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и е аргументиран детайлно и в 

цялост предвиждайки създаване на авторска 

интерактивна инсталация. В същността си 

проектът включва публиката като основен 

участник, резултатите ще бъдат публично 

разпространени, а проектът има потенциал за 

надграждане. Кандидатът има нужната 

квалификация и опит за качествена 

реализация на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5580 1009

Дизайн, 

Етнология, 

Културна 

антропология, 

Културно 

наследство, 

Културология, 

Музейна 

дейност, 

Фолклор Н/П

Илиян 

Костадинов 

Костадинов

Традиционните 

носии: мост към 

миналото

Проектът цели да бъде прозорец към 

миналото на българите, като представи 

изящни образци на женските носии от 

Кюстендилския край, изработени от 

изкусни майстори и самите жени.

 Във видеото ще бъдат представени 

вярванията и предпазните функции на 

традиционното облекло. Ще бъдат 

разкрити символи скрити за съвременния 

човек, но познати на хората, които някога са 

носили тези дрехи. През призмата на 

облеклото ще бъде обяснен света на 

българите.

Проектът е добре аргументиран и отговаря на 

целите на програмата. Предвижда дейности за 

изследване, представяне и популяризиране на 

традиционни български носии. Кандидатът 

има опит и познания в областта, което ще 

допринесе за успешното реализиране на 

проекта.  Финансовата подкрепа ще спомогне 

професионалното развитие на млад 

изследовател. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5156 1010

Музика, 

Фолклор

Българска и 

Фолклорна 

музика със 

съвременен 

аранжимент

Константин 

Георгиев 

Ковачев

Bulgarian Melody 

music group

Създаването на настоящия групов проект 

"Bulgarian melody music group" е свързано 

със стремежа ни за популяризиране на 

българската музика и демонстрирането на 

уникалния български ритъм с нов прочит и 

аранжимент. 

 Планира се да бъдат създадени редица 

онлайн музикални продукти с помощта на 

нашия партньор Музикално училище 

"Мелодия" в т.ч съвместни видео клипове, 

видео уроци и мини концерт, които да 

популяризират нас и нашия талант.

Проектът е групов, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Описан е 

подробно. Целевите групи са ясно посочени. 

Заложено е музикалните произведения да 

бъдат свободно достъпни и публикувани в 

местни, национални и международни 

платформи за разпространение и дигитални 

платформи, както и да се създаде онлайн 

обучителната платформа. Участниците са 

професионални музиканти, което предполага 

добър творчески потенциал и реализация с 

възможности за надграждане. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5154 1011

Музика, 

Фолклор

Българска и 

Фолклорна 

музика със 

съвременен 

аранжимент

Доротея 

Николаева 

Димитрова

Bulgarian Melody 

music group

Създаването на настоящия групов проект 

"Bulgarian melody music group" е свързано 

със стремежа ни за популяризиране на 

българската музика и демонстрирането на 

уникалния български ритъм с нов прочит и 

аранжимент. 

 Планира се да бъдат създадени редица 

онлайн музикални продукти с помощта на 

нашия партньор Музикално училище 

"Мелодия" в т.ч съвместни видео клипове, 

видео уроци и мини концерт, които да 

популяризират нас и нашия талант.

Проектът е групов, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Описан е 

подробно. Целевите групи са ясно посочени. 

Заложено е музикалните произведения да 

бъдат свободно достъпни и публикувани в 

местни, национални и международни 

платформи за разпространение и дигитални 

платформи, както и да се създаде онлайн 

обучителната платформа. Участниците са 

професионални музиканти, което предполага 

добър творчески потенциал и реализация с 

възможности за надграждане. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5633 1012 Музика

популярна 

музика

Никол 

Станиславова 

Сланева ЛАГУНА

ЛАГУНА е поппесен,която съчетава 

елктронен звук и акустични звуци така, 

както съвременната музика търси 

еклектиката, за да добие нов израз. 

Посланието на песента като текст, звук и 

визия ще носи чистотата на младия човек, 

който тръгва по своя път и вижда този път 

като красива лагуна. Идеята ни е 

създаването на много хармоничен и силен 

образ, който свободно заявява себе си.

Проектът отговаря на изискванията и целите 

на програмата. Експертната комисия предлага 

да се  помисли за по-детайлно и подредено 

описание и представяне на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5076 1013 Изящни изкуства

Живопис, 

графика, 

смесена техника

Ева Захариева 

Петрунова Дистанция

"Дистанция" е художествен проект, който 

има за цел да покаже личните ми 

наблюдения върху отношенията на хората, 

както в личен, така и в социален план. 

Смятам да направя цикъл от картини по 

темата, които да представя в изложба в моя 

роден град Перник, а също така и в София.

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 IND2649 1014 Музика

Българска 

фолклорна 

музика, дръм 

енд бейс, 

дъбстеп, трип 

хоп.

Георги 

Симеонов 

Маринов

Дебютен албум 

на Trigaida с 

наименование 

ELATE

Албумът ELATE е дебютен за триото 

Trigaida, събиращ на едно място 

вдъхновението, идеите и опита на Иван 

Шопов, Георги Маринов и Ася Пинчева. 

Чрез него триото представя 10 записа, 

базирани на български фолклорни творби, 

които са преплетени със съвременни 

жанрове като drum and bass, dubstep и trip 

hop. ELATE носи популярно звучене, 

разкривайки един нов прочит на 

българското музикално наследство и 

създава мост между поколенията.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Ще даде възможност за 

развитие и музикални диалози както между 

жанровете, така и между различни изразни 

средства (акустични инструменти и 

електроника). Участниците в груповия проект 

са изявени артисти и професионалисти. Има 

потенциал качествен и устойчив художествен 

резултат. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND3945 1015

Аудиовизуални 

изкуства, Танц Танц филм

Василия 

Милкова 

Дребова ВИК PREP

ВИК PREP ще създаде 5 късометражни танц 

филма - демо версии на дългосрочен 

проект, интерпретиращ темата за 

разрушителната енергия и нейното 

възможно трансформиране в 

конструктивна креативност. Зад идеята 

застават 6-ма артисти от съвременното 

българско кино и танц. Чрез 

взаимодействието между двете изкуства 

авторите създават многопластов 

въздействащ продукт с актуално за 

българския контекст съдържание, който да 

достигне до оптимален брой публики.

Проектът е детайлно описасан и аргументиран 

с ясни дейности и цели - създаване и 

разпространение на 5 кратки авторски танцови 

филма. Реализацията на проекта би 

допринесла за професионалното развитие на 

кандидата. Кандидатът има нужните опит и 

квалификация за реализация на проекта. 

Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5524 1016

Приложни 

изкуства

Плъстарство и 

художествен 

текстил

Здравко 

Иванов 

Минчев "Трансформации"

"Трансформации" е самостоятелен проект 

на приложния творец в сферата на текстила 

Здравко Минчев, представящ художествен 

текстил в различни стилове на изкуството. 

Представено е приложното изкуство 

плъстарство в традициооната му форма, 

трансформацията му в съвременен 

контекст, чрез включването на материи от 

всеки край на света и използването му в 

съвременното изкуство. Проектът включва 

лекции и работилници за деца и възрастни.

Добре аргументиран проект за интерактивно 

представяне на традиционен български занаят 

и съвременното му приложение. Проектът 

има образователен характер, който ще 

допринесе за разширяването на аудиториите 

и по-активното им участие. Заложените 

дейности ще допринесат за популяризирането 

на резултатите от реализацията на проекта 

Кандидатът притежава доказан опит и 

подкрепата ще допринесе за 

професионалното му развитие. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5320 1017

Нови медии, 

Танц

Ива Евгениева 

Йорданова

ДИГИТАЛНО 

ТАНЦОВО АТЕЛИЕ

"Дигитално танцово ателие" е 

експериментално дигитално пространство 

за танцово изкуство, целящо създадаването 

на танцови видео спектакли като метод за 

изграждане на иновативна танцова 

общност, като инструменти за провеждане 

на дискусии по обществено и културно 

значими теми, и за стимулиране и 

поддържане на физически, емоционален, 

ментален и социален баланс на 

индивидуалните участници в проекта в 

условията на епидемиологична криза.

Проектът е представен в детайли, с добра 

аргументация и цели създаването на танцово 

ателие в дигиталното пространство, чрез което 

да бъде създадено ново  авторско танцово 

представление. Идеята е любопитна и има 

потенциал за устойчивост. Кандидатът има 

нужният опит за качествена реализация на 

проекта. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5669 1018 Фотография

Street\Urban 

Photography - 

Урбанистични 

кадри с човешко 

присъствие.

Евелин 

Георгиев 

Добрев

Пространствени 

линии

Идеята е да се направи изложба на големи, 

черно бели мои фотографии в София - 

галерия Синтезис. Експозицията да бъде 

видяна от максимално много хора в 

рамките на 14 до 20 дни. След това кадрите 

да пътуват до Брюксел, където ще бъдат 

изложени в арт пространства, ангажирайки 

максимален брой хора от артистичните 

среди на града. Токова събитие в София и 

Брюксел би станало хубав повод, България 

да се асоциира с изкуство и култура.

Проектът в общ план отговаря на целите на 

програмата. Мащабите за въздействие от 

предвижданата изложба имат обещаващо 

начало. Финансовата подкрепа би допринесла 

за развитието на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4783 1019

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, Дизайн

Анимиран 

комикс

Калина 

Василева 

Василева

"Змейова 

невеста" - 

анимиран 

комикс, 

адаптация на 

българска 

народна 

приказка.

"Змейова невеста" е анимиран комикс, 

адаптация на едноименната народна 

приказка. Проектът предвижда 

разработката на поредица от статични 

илюстрации с анимирани елементи и 

звукови ефекти, следващи сюжетна линия. 

Проектът цели да разпространи 

българското народно творчество с 

осъвременени изразни средства сред 

публика от различни демографски групи. 

Приказката ще бъде направена и в 

англоезичен вариант, за да може да 

достигне чуждестранна аудитория.

Проектът отговаря на приоритетите и целите 

на програмата, тъй като е изграден като 

адаптация на българска народна приказка. 

Проектът би подпомогнал творческото 

развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5730 1020

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, Дизайн

Анимиран 

комикс

Даниел 

Милков 

Драганов

"Змейова 

невеста" - 

анимиран 

комикс, 

адаптация на 

българска 

народна 

приказка.

"Змейова невеста" е анимиран комикс, 

адаптация на едноименната народна 

приказка. Проектът предвижда 

разработката на поредица от статични 

илюстрации с анимирани елементи и 

звукови ефекти, следващи сюжетна линия. 

Проектът цели да разпространи 

българското народно творчество с 

осъвременени изразни средства сред 

публика от различни демографски групи. 

Приказката ще бъде направена и в 

англоезичен вариант, за да може да 

достигне чуждестранна аудитория.

Проектът отговаря на приоритетите и целите 

на програмата, тъй като е изграден като 

адаптация на българска народна приказка. 

Проектът би подпомогнал творческото 

развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND3926 1021

Интердисципли

нарен проект

Илза Начкова 

Христова

"Представяне и 

популяризиране 

в България на 

изкуство от цветя - 

създаване на 

авторска изложба 

на Илза Христова 

"Моят таен живот 

с цветята"

Проектът "Представяне и популяризиране в 

България на изкуство от цветя- създаване на 

авторска изложба на Илза Христова "Моят 

таен живот с цветята" е 

интердисциплинарен проект, който 

надгражда многогодишните наблюдения и 

търсения на автора върху скритата природа 

на растенията в изложба чрез средствата на 

фотографията, цианотипията, сериграфията 

и дизайна на бижута.

Проектът отговаря на целите на програмата. 

Кандидатът има необходимите квалификация 

и опит за реализацията на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5645 1022

Дизайн, Изящни 

изкуства, 

Интердисципли

нарен проект, 

Приложни 

изкуства, 

Фотография Скулптура

Деян Христов 

Веков Ветрила

Проектът Ветрила представлява пластика, 

изпълнена от няколко материала - 

керамика, инертни материали и макетни 

техники, която ще олицетворява 

стилизирани ветроходни платна в 

модернистична композиция. Пластиката се 

планира в размери 110/60/80 и е 

предвидена за ситуиране във фоайето на 

Сградата на Морска администрация или 

Висше Военноморско уличилище Никола 

Йонков Вапцаров - Варна.

Проектът е с оригинална идея и с доказан 

потенциал у канидата за успешна реализация 

на модернистична пластика и 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 IND3234 1023

Аудиовизуални 

изкуства, Танц Танц филм

Вероника 

Миткова 

Петрова ВИК PREP

ВИК PRE ще създаде 5 късометражни танц 

филма-демо версии на дългосрочен проект, 

интерпретиращ темата за разрушителната 

енергия и нейното възможно 

трансформиране в конструктивна 

креативност. Зад идеята застават 6-ма 

артисти от съвременното българско кино и 

танц. Чрез взаимодействието между двете 

изкуства авторите създават многопластов 

въздействащ продукт с актуално за 

българския контекст съдържание, който да 

достигне до оптимален брой публики.

Проектът е детайлно описасан и аргументиран 

с ясни дейности и цели - създаване и 

разпространение на 5 кратки авторски танцови 

филма. Реализацията му би допринесла за 

професионалното развитие на кандидата. 

Кандидатът има нужните опит и квалификация 

за реализация на проекта. 

Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5344 1024

Дизайн, Изящни 

изкуства, 

Интердисципли

нарен проект, 

Танц, Фолклор Н/П

Виктор 

Пламенов 

Венков

Дрескод 

"Мотиви"

Проектът популяризира българското 

културно съдържание и съчетава две 

различни сфери на изкуството по нов и 

интересен начин, като в същото време цели 

да затвърди българските традиции и да ги 

представи сред обществеността, с акцент 

сред младите. Първата част от проекта 

предвижда да бъде предоставена 

възможността на всички участници ръчно 

да изрисуват тениски с народни мотиви, 

които ще могат да носят за втората част - 

открити уроци по народни танци.

Проектът отговаря на приоритети на програма 

като допринася за популяризиране на 

бълагрски фолклор. Кнадидатът има опит за 

реализирането на проекта и подкрепата ще 

допринесе за професионалното му развитие. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5476 1024

Дизайн, Изящни 

изкуства, 

Интердисципли

нарен проект, 

Танц, Фолклор, 

Хорово изкуство Н/П

Мирела 

Пламенова 

Венкова

Дрескод 

"Мотиви"

Проектът популяризира българското 

културно съдържание и съчетава две 

различни сфери на изкуството по нов и 

интересен начин, като в същото време цели 

да затвърди българските традиции и да ги 

представи сред обществеността, с акцент 

сред младите. Първата част от проекта 

предвижда да бъде предоставена 

възможността на всички участници ръчно 

да изрисуват тениски с народни мотиви, 

които ще могат да носят за втората част - 

открити уроци по народни танци.

Проектът отговаря на приоритети на програма 

като допринася за популяризиране на 

бълагрски фолклор. Кнадидатът има опит за 

реализирането на проекта и подкрепата ще 

допринесе за професионалното му развитие. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5737 1026

Аудиовизуални 

изкуства, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисципли

нарен проект, 

Културно 

наследство, 

Музика, 

Фотография

Българска 

авторска песен

 Музикален 

видео клип

 Концерт 

 Фотографска 

изложба

 Изложба 

скулптори и 

сценография

Невена 

Атанасова 

Атанасова-

Ваклинова

Дистанция към 

бъдещето

Дистанция на времето реализира 

звукозапис и видео клип на българска 

песен на Teddy Velvet. Обект на изкуството 

е полусрутената Видинска синагога в 

съчетание с гарвани, взаимно носещи 

символа на преходното и връзката духовно-

материално. Предвидени са три събития в 

галерии в София, Стара Загора и Видин, 

всяко включващо концерт с авторска 

музика, промо на клипа и изложба с 

фотографии и скулптури от сценографията 

на светлинния артист Nir Vena.

Проект, съдържащ в себе си интересна идея за 

синергия между музика и културно наследство 

и предполагащ успешна реализация. Проектът 

е добре обоснован с ясни дейности, конкретни 

резултати и план за разпространение. 

Кандидатът притежава опит за реализиране на 

проекта и подкрепата ще развие 

професионалните му умения.  Има осигурено 

привлечено партньорство. Проектът отговаря 

на целите и приоритетите на програмата. 

Експертната комисия съветва да бъде по-

конкрето описан и аргументиран относно 

различните пера и дейности. Също е добре да 

се анализира симетричността на участниците в 

проекта и съответно да се оптимизира 

груповото финансиране. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5663 1027 Литература

документалисти

ка

Камен Емилов 

Коларов

"Здравей, скъпо 

мое момиче"

Книгата "Здравей, скъпо мое момиче", е 

разказ за една любовна история, развиваща 

се през 1960 година, която ние успяваме да 

докоснем чрез 42 писма между младите 

тогава Ненка и Ярослав. Проектът е 

съпоставка на отношенията между хората 

преди 60 години и сега, един вид 

припомняне семейните ценности и 

искренната комуникация, която минава 

през всички познати етапи на любовта.

Проектът отговаря на приоритети на програма 

като допринася за популяризиране на 

бълагрски фолклор.Финансирането му би 

подкрепило бъдещото творческо развитие на 

кандиадата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2077 1028 Музика

Акустична 

ембиънт музика.

Явор Недков 

Недев ROOMS

Краткосвирещият албум Rooms се състои от 

шест мултиинструментални парчета в 

акустичния ембиънт жанр. Той черпи 

вдъхновение от наложилата се обстановка 

през пролетта на 2020 и ограниченото 

движение на човека. Застинали в стаите на 

своето обитание, песните търсят изход 

отвъд физическите ограничения на стените.

Проектът отговаря на всички цели и 

приоритети на програмата. Адаптиран е към 

представяне и в онлайн среда. Кандидатът е с 

добри професионални качества и има 

потенциал за реализиране на проекта в 

пълнота. Ясна целева група и цели на проекта. 

Интересен проект с инструментална, авторска 

музика. Творческата биография на кандидата 

предполага качествена реализация. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5681 1029

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Музика, Нови 

медии, 

Фотография

Мартин 

Бориславов 

Лазаров

4 х 2: Светът в 

четири ръце

Какво прави музикалният свят, докато в 

България творят първите ни класически 

композитори? Пианистите Марина и 

Симеон Симеонови, в екип със свои колеги 

от София и Монреал, дават отговор с 

четири вълнуващи концерта на 4 ръце. 

Подготвената от тях богата програма ще 

бъде представена както в концертната зала, 

така и на открито, на места, на които 

класически изпълнения обикновено не са 

достъпни.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Кандидатът е талантлив, 

амбициозен професионалист, което 

предполага добър художествен резултат. 

Идеята е интересна и има възможност за 

награждане на проекта. Груповият проект има 

ясни цели. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2710 1030

Интердисципли

нарен проект, 

Театър

Силвана 

Ивайлова 

Пишимарова игра на ...

Идеята ми е следната :

 Да драматизирам , произведения на 

изучавани в клас предимно български 

автори. Изиграни от учениците и мен.

 Формата който ми се "върти" в главата, не 

съм го виждала преди. Мечтата ми е, да се 

превърне в училищно помагало. Иска ми се 

класиката за младите хора, да не е нещото 

на лавицата в библиотеката, а участие в 

игра на техния език и най- важното , да ги 

вълнува .

Проектът отговаря на приоритети на програма. 

Финансирането му би подкрепило бъдещото 

творческо развитие на кандиадата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5467 1031 Музика

Класическа 

музика

Йоан Едвинов 

Сугарев

Изкуството на 

звукозаписа - 

дебютни 

студийни 

звукозаписи на 

клавирни творби 

на бележити 

композитори с 

юбилеи: Бетовен - 

250, Шуман - 210, 

Шопен - 210, 

Чайковски - 180 и 

Владигеров - 120

Проектът Изкуството на звукозаписа 

предвижда мои дебютни студийни 

звукозаписи на клавирни творби на 

бележити композитори с юбилеи: Бетховен - 

250, Шуман - 210, Шопен - 210, Чайковски - 

180 и Владигеров -120, записани от 

пианистите Мария-Десислава Стойчева и 

Иван Керековски. Предизвикателство е 

професоналното звукозаписване и 

постпродукцията на техни творби. С тези 

записи ще почетем годишнините на всички 

тях.

Проектът е групов, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Предвидените 

дебютни студийни звукозаписи включват 

клавирни творби на бележите композитори, 

чиито годишнини светът чества, сред тях е и 

Владигеров. Участниците са трима много 

талантливи музиканти, познати вече на 

публиката. Записите ще бъдат издадени на 

компактдиск и разпространени в 

специализираните платформи за интернет 

споделяне. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4769 1032 Музика

Никола 

Димитров 

Стоянов

Кольо Млякото - 

"Сам"

След 10 годишна музикална кариера и 

стотици участия в цялата страна, дойде 

време да реализирам дебютния си 

музикален албум "Сам". Той съдържа шест 

мой авторски песни, които написах през 

последните години. Основните мотиви в 

"Сам" са любовта и свободата и 

премеждията, през които преминаваме в 

борбата за тях. Издаването на албума на CD 

би била нова, голяма крачка в моята 

музикална кариера и естествено 

продължение на творческото ми развитие.

Проектът и кандидатът отговарят на целите на 

програмата. Дава се възможност за развитие 

на млад творец в областта на сценичните 

изкуства. Проектът има потенциал и ясно 

изразени цели. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4742 1033

Документално 

кино

Леонора 

Пресиян 

Илиева

Наследството на 

Борис Христов

Създаване на документален филм за един 

от най-големите български басове Борис 

Христов и за неговия принос към 

българската култура и развитието й, дори и 

след смъртта му. Млади оперни певци ще 

го почетат с концерт в къщата му в Рим, 

която им е помогнала да се реализират. 

Интервюта с негови ученици ще запечатат 

техните спомени, за този изключителен 

българин и патриот.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата, популяризира българско 

културно съдържание. Има ясни цели и целеви 

групи. Създаването на музикален филм за 

Борис Христов  с участието на изявени и млади 

певци е важно в национален мащаб. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND4741 1034

Документално 

кино

Борис Марий 

Славчев

Наследството на 

Борис Христов

Създаване на документален филм за един 

от най-големите български басове Борис 

Христов и за неговия принос към 

българската култура и развитието й, дори и 

след смъртта му. Млади оперни певци ще 

го почетат с концерт в къщата му в Рим, 

която им е помогнала да се реализират. 

Интервюта с негови ученици ще запечатат 

техните спомени, за този изключителен 

българин и патриот.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата, популяризира българско 

културно съдържание. Има ясни цели и целеви 

групи. Създаването на музикален филм за 

Борис Христов  с участието на изявени и млади 

певци е важно в национален мащаб. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4666 1035

Културно 

наследство, 

Литература, 

Театър

Веселин 

Василев Тотев

"Поезия без 

граници"

Формиране на група от чужденци, с цел 

създаване на кратък спектакъл, съставен от 

български стихотворения в превод на чужд 

език, както и заснемането, и монтирането 

му във вид на видео, което да бъде 

разпространено в социалните мрежи и 

сайтове за видео споделяне.

Проектът отговаря на приоритети на програма. 

Финансирането му би подкрепило бъдещото 

творческо развитие на кандиадата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5273 1036

Интердисципли

нарен проект, 

Литература, 

Музика, 

Фотография

Владимир 

Иванов Бочев Нищо не чувам

Създаване на портал Нищо не чувам. com за 

публикуване на авторски произведения в 

различни сфери на изкуството, с акцент 

активно участие на публиката.

        Проектът е подробно разбработен и 

добре агрументиран. Предвижда активно 

въвличане на аудиторията в действието. 

Кандидатът притежава необходимия опит за 

реализация на дейностите. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5133 1037

Документално 

кино

Илина 

Петрова 

Перянова

Спасители: 

догументъри

"Спасители: догументъри" е документален 

филм за хората и кучетата. Филмът 

проследява религиозната Зоя, 

австралийския бизнесмен Тери и 

собственичката на приют Мария в 

стремежа им решаване на проблема с 

бездомните най- добри приятели на човека 

в България. Филмът ще бъде разказан през 

кучешка и човешка гледна точка.

Проектът е добре представен, с конкретни 

дейности и постижими резултати. Кандидатът 

има опит и екип за осъществяването му. 

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5440 1038 Музика Поп

Даринка 

Руменова 

Василева България

Лирична балада с патриотичен текст и с 

динамичен оркестров аранимент

Намерение за реализиране на проект от млад 

изпълнител, който би помогнал в творческите 

му търсения и в тази връзка - отговаря на 

условията на програмата.  Има засегнато 

българско съдържание.Финансирането му би 

подкрепило бъдещото творческо развитие на 

кандиадата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5702 1039

Документално 

кино

Документално 

кино

Яна Любенова 

Янева МАГИЯ ОТ ГЛИНА

МАГИЯ ОТ ГЛИНА е проект за документален 

филм за най-големия керамично- 

скулптурен парк на Балканите, приютил над 

1000 творби на български творци в областта 

на пластичните изкуства. Тази галерия на 

открито надхвърля 10 декара и не е в 

столицата или в културната столица на 

Европа, Пловдив, а в гр. Червен бряг, в 

двора на стара фабрика за тухли, превърнат 

в парк. Тук вече над 20 години стотици 

творци осъществяват своите мечти от глина.

Колектиевн проект за документален филм, 

амбициозен сценарии за най-големия 

керамично-скулптурен парк у нас, детайлно 

разписани етапи и акценти.Добре 

аргументиран, с ясна концепция за филма за 

Керамично-скулптурния парк „Червен бряг“, 

който ще допринесе за популяризиране на 

музея и представените скулптура и ще 

гарантира привличането на нови публики. 

Проектът е с потенциал за устойчивост и 

добро популяризиране на скулптурата като 

цяло чрез медията на документалното кино. 

Участието на кандидата Яна Янева не не е 

достатъчно добре аргументирано. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND3766 1040 Музика образователен

Стела Иванова 

Консулова

Музикални 

приказки

Проектът обхваща цикъл от детски 

приказки с музика за малки деца от 3 до 5 

години. Той представлява синтез между 

музика, литература и куклен театър. 

Приказката се разказва от водещата и се 

разиграва с помощта на малки кукли-

играчки. Музиката присъства като децата в 

групата и водещата участват заедно с 

изпълнение на авторски песни, детски 

песни от български композитори и 

български народни песни и се използват 

детски музикални инструменти.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата в голяма степен. С потенциал за 

устойчивост и надграждане на проектното 

предложение. Ясна целева група и цели на 

проекта. Проектът има иновативен характер. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5761 1041

Анимационно 

кино, 

Аудиовизуални 

изкуства, 

Интердисципли

нарен проект, 

Литература, 

Музика, Нови 

медии хипермедия

Адам 

Богомилов 

Аврамов

ЗАСТРАХОВКА 

ЗАДГРОБЕН 

ЖИВОТ

ЗАСТРАХОВКА ЗАДГРОБЕН ЖИВОТ 

представлява четири аудиовизуални 

колажа от 5-12мин, които ще бъдат 

излъчени на живо в специално изработена 

за проекта уеб платформа. Проектът се 

фокусира върху фантастично-

метафоричната презентация на човешката и 

колективна автономност, както и привидно 

универсалните понятия за добро, зло и 

справедливост в контекста на културно-

икономическите промени, породени от 

масовизацията на информационните 

технологии.

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 IND5758 1042

Аудиовизуални 

изкуства

Социално 

ангажирана 

видео творба с 

послание за 

опазване на 

околната среда

Кристия 

Мартинова 

Томбушева

ДА ПАЗИМ 

ЗЕМЯТА ЧИСТА

Хората сме консуматори - свикнали сме, 

когато нещо от материалния ни свят се 

счупи да го заменим с ново. За съжаление 

така се отнасяме и към Земята - 

експлоатираме и замърсяваме, като че ли 

има друга планета, която да ни приюти - 

уви, не е така.

Проектът е съпътстващ целите и приоритетите 

на програмата. Социалната му и екологична 

насоченост допинасят за бъдещото му 

популяризиране. Проектът представя ясни 

цели и конкретни дейности, някои детайли в 

концепцията следва да се доразработят.. 

Кандидатът има водеща роля и достатъчно 

опит за успешен резултат. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5178 1043

Изящни 

изкуства, 

Културно 

наследство

Изобразително 

изкуство

Мина Денева 

Иванова 

Денева Картинен пъзел

Идеята на проекта "Картинен пъзел" е да 

събере деца и млади професионални 

артисти на едно място в няколко общи 

пленера, на различни локации. Основните 

събития ще се развиват в с.Белащица, край 

Пловдив. Тази година там се чества 1000 -

годишнината от създаването на селището, 

което е и фокусът на нашата идея - 

културна идентичност и традиции. И 

финален пленер в Стария град, Пловдив - 

най-старият град в Европа.

Проектът е иновативен и с образователен 

характер, отговаря на заложените цели на 

програмата. Кандидатът има опита и 

потенциал да организира пленер в 

пловдивското село, по повод 100 годишнина 

от основаването му. Етапите и целите на 

поректа са добре разписани, много добра 

идея, с устойчивост и възможност за 

популяризиране. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5662 1044 Литература поезия

Митко Ламбов 

Николов

От гръдния кош 

на света

Поредица от пет стихосбирки: 

 1. Седем цвята тъга

 2. От гръдния кош на света

 3. Ригел или проекция на невъзможната 

любов

 4. Аоя

 5. Изящни възклицания

Проект, който се вписва в приоритетите на 

програмата и ще допринесе за творческото 

израстване и утвърждаване в поезията. 

Стихосбирката е замислена като втора част в 

цикъл от пет лирични книги и цели да се 

увеличи читателската аудитория. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5762 1045

Анимационно 

кино, 

Интердисципли

нарен проект, 

Литература, 

Музика, Нови 

медии хипермедия

Свилен 

Георгиев 

Иванов

ЗАСТРАХОВКА 

ЗАДГРОБЕН 

ЖИВОТ

ЗАСТРАХОВКА ЗАДГРОБЕН ЖИВОТ 

представлява четири аудиовизуални 

колажа, 5-12мин

 които ще бъдат излъчени на живо в 

специално изработена за проекта уеб

 платформа.. Проектът се фокусира

 върху фантастично-метафоричната 

презентация на човешката и колективна

 автономност, както и привидно 

универсалните понятия за добро, зло и

 справедливост в контекста на културно-

икономическите промени, породени от

 масовизацията на информационните 

технологии.

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 IND4467 1046

Документално 

кино

Документално 

кино

Чавдар 

Стоянов 

Стоянов МАГИЯ ОТ ГЛИНА

МАГИЯ ОТ ГЛИНА е проект за документален 

филм за най-големия керамично- 

скулптурен парк на Балканите, приютил над 

1000 творби на български творци в областта 

на пластичните изкуства. Тази галерия на 

открито надхвърля 10 декара и не е в 

столицата или в културната столица на 

Европа, Пловдив, а в гр. Червен бряг, в 

двора на стара фабрика за тухли, превърнат 

в парк. Тук вече над 20 години стотици 

творци осъществяват своите мечти от глина.

Колектиевн проект за документален филм, 

амбициозен сценарии за най-голямия 

керамично-скулптурен парк у нас, детайлно 

разписани етапи и акценти. Проектът е с 

потенциал за устойчивост и добро 

популяризиране на скулптурата като цяло чрез 

медията на документалното кино. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5570 1047 Игрално кино Драма, комедия

Георги Илиев 

Мартев Оттук дотук

Мечтаейки за един друг свят насред 

разпадащата се реалност, Явор получава 

еднопосочен билет към щастието. Но 

мечтите не могат да бъдат сбъднати от 

някой друг. Припознал себе си в младото 

момче, Александър прави всичко възможно 

да помогне на Явор да поправи своята 

грешка. В желанието си да избяга от 

родното село, Явор се научава да вземе 

живота си в свои ръце.

Проектът е описан детайлно и реализацията 

му би подпомогнала професионалното 

развитие на творческия екип. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5763 1048

Документално 

кино

Документален 

сериал

Светозар 

Андонов 

Шенков Еко уеб сериал

Проектът за "ЕКО уеб сериал" представя 

идеята за създаване на документална 

поредица, в която филмов екип отвежда 

зрителя на различни места в България. 

Сериалът се превръща в кино пътеводител, 

който запознава аудиторията с екологични 

проблеми и иновативните методи за 

справяне с тях на организации от различни 

сектори на дейност.

Проектът представя ясни цели и конкретни 

дейности. Част от детайлите в концепцията 

подлежат на доизясняване. Реализацията му 

би подпомогнала професионалното развитие 

на творческия екип. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5703 1049

Документално 

кино

Документално 

кино

Момчил 

Евлогиев 

Цветков МАГИЯ ОТ ГЛИНА

МАГИЯ ОТ ГЛИНА е проект за документален 

филм за най-големия керамично- 

скулптурен парк на Балканите, приютил над 

1000 творби на български творци в областта 

на пластичните изкуства. Тази галерия на 

открито надхвърля 10 декара и не е в 

столицата или в културната столица на 

Европа, Пловдив, а в гр. Червен бряг, в 

двора на стара фабрика за тухли, превърнат 

в парк. Тук вече над 20 години стотици 

творци осъществяват своите мечти от глина.

Колектиевн проект за документален филм, 

амбициозен сценарий за най-голямия 

керамично-скулптурен парк у нас, детайлно 

разписани етапи и акценти. Проектът е с 

потенциал за устойчивост и добро 

популяризиране на скулптурата като цяло чрез 

медията на документалното кино. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND2823 1050 Театър Комедия

Златина 

Динкова 

Стойчева Женски свят

"Женски свят" е проект за драматично-

куклен спектакъл с пластически елементи.

 Четири бременни жени с общото име: 

Мария, четири различни съдби, четири 

объркани женски души обединени от 

общата съдба, която ги събира, а именно-

бременността, желаят да проумеят 

промяната, която ги връхлита, 

преобръщайки целия им жизнен път. 

Проектният спектакъл е намигване към този 

така деликатен период от живота на 

жената, едно намигване с топлина и чувство 

за хумор.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и планира създаването на куклен 

спектакъл за възрастни по български 

драматургичен текст. Целите и дейностите са 

ясно описани и аргументирани. Планирано е 

публично и децентрализирано 

разпространение на резултатите. Кандидатът 

има нужните опит и квалификация за 

изпълнение на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4466 1051

Документално 

кино

Документално 

кино

Деляна 

Здравкова 

Найденова-

Стоянова МАГИЯ ОТ ГЛИНА

МАГИЯ ОТ ГЛИНА е проект за документален 

филм за най-големия керамично- 

скулптурен парк на Балканите, приютил над 

1000 творби на български творци в областта 

на пластичните изкуства. Тази галерия на 

открито надхвърля 10 декара и не е в 

столицата или в културната столица на 

Европа, Пловдив, а в гр. Червен бряг, в 

двора на стара фабрика за тухли, превърнат 

в парк. Тук вече над 20 години стотици 

творци осъществяват своите мечти от глина.

Колектиевн проект за документален филм, 

амбициозен сценарии за най-голямия 

керамично-скулптурен парк у нас, детайлно 

разписани етапи и акценти. Проектът е с 

потенциал за устойчивост и добро 

популяризиране на скулптурата като цяло чрез 

медията на документалното кино. Участието 

на кандидата Деляна Стоянова не е достатъчно 

добре аргументирано. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND3184 1052 Музика

Класическа 

музика

Иван Цонев 

Керековски

Изкуството на 

звукозаписа - 

дебютни 

студийни 

звукозаписи на 

клавирни творби 

на бележити 

композитори с 

юбилей: Бетовен - 

250, Шуман - 210, 

Шопен - 210, 

Чайковски - 180 и 

Владигеров - 120

Проектът Изкуството на звукозаписа 

предвижда мои дебютни студийни 

звукозаписи на творби на бележити 

композитори юбиляри: Бетховен - 250, 

Шуман - 210, Шопен - 210, Чайковски - 180 и 

Владигеров - 120 записани от 

звукорежисьора Йоан Сугарев. Техните 

произведения за пиано са 

предизвикателство за изпълнителя, а 

Владигеров заслужено нарежда 

българската музика сред гигантите в 

клавирното изкуство. С тези записи ще 

почетем годишнините на всички тях.

Проектът е групов, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Предвидените 

дебютни студийни звукозаписи включват 

клавирни творби на бележите композитори, 

чиито годишнини светът чества - сред тях е и 

Владигеров. Участниците са трима много 

талантливи музиканти, познати вече на 

публиката. Записите ще бъдат издадени на 

компактдиск и разпространени в 

специализираните платформи за интернет 

споделяне. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5629 1053 Музика

Алтернативна 

музика, 

Електроника, 

Джаз

Георги Илиев 

Линев

Песен и видео 

клип с работно 

заглавие SBT

Представеният проект е за създаването на 

песен с работното заглавие SBT и 

видеоклип към нея на бандата Кан 

Уакан/Kan Wakan. След композирането на 

песента, тя ще бъде записана, а паралелно с 

това ще започне и работата по видеоклип 

към нея. Парчето ще бъде записано в 

София. Видеоклипът ще бъде заснет в 

района на паметника Създатели на 

българската държава в Шумен. След 

приключването на проекта, ще стартира и 

кампанията за популяризирането му.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и дава възможност за развитие на 

млад и интересен артист. Има ясно изразени 

цели и е белязан от потенциал за бъдещо 

развитие. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4685 1054

Документално 

кино

Документално 

кино

Божидар 

Георгиев 

Димов МАГИЯ ОТ ГЛИНА

МАГИЯ ОТ ГЛИНА е проект за документален 

филм за най-големия керамично- 

скулптурен парк на Балканите, приютил над 

1000 творби на български творци в областта 

на пластичните изкуства. Тази галерия на 

открито надхвърля 10 декара и не е в 

столицата или в културната столица на 

Европа, Пловдив, а в гр. Червен бряг, в 

двора на стара фабрика за тухли, превърнат 

в парк. Тук вече над 20 години стотици 

творци осъществяват своите мечти от глина.

Колектиевн проект за документален филм, 

амбициозен сценарий за най-голямия 

керамично-скулптурен парк у нас, детайлно 

разписани етапи и акценти.Проектът е с 

потенциал за устойчивост и добро 

популяризиране на скулптурата като цяло чрез 

медията на документалното кино. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4594 1055

Дизайн, 

Интердисципли

нарен проект, 

Литература, 

Театър Комедия

Десислава 

Димитрова 

Чутуркова

"Коктейл парти" 

от Т. С. Елиът

Пиесата "Коктейл парти" от Т. С. Елиът е 

изключително постижение в световната 

драматургия, която неслучайно получава 

награда "Тони". Тя задълбочено разглежда 

темите за самопознанието и заблудите, за 

любовта и нейните проявления и за 

обратите в живота. Пиесата е философска, 

поетична и предполага интеракция с 

публиката. Представлението е планирано 

като форма на Арт терапия. Актьорският 

състав е част от театрална трупа "Нагоре по 

стълбата".

Задълбочен проект, който отговаря на целите 

и приоритетите на програмата. Реализацията 

му би подпомогнала бъдещата творческа 

реализация на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5766 1056

Документално 

кино Документален

Николай 

Янков 

Николов

МОСТ КЪМ 

МИНАЛОТО

България, 2020 г. Български археолози 

работят върху три стратегически обекта -

Калиакра, Деултум, Урвич. Богатата на 

археологични находки българска земя дава 

отговори на въпроси за историята на света.

Проектът допринася за постигане на целите на 

програмата като популяризира 

археологическото наследство на България, 

макар и не много подробно разписан и 

обоснован. Кандидатът притежава опит за 

реализиране на проекта и подкрепата ще 

развие професионалните му умения. 

Осигурено е участието на археолози, което да 

гарантира качествата на филма. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5704 1057

Документално 

кино

Документално 

кино

Анатоли 

Христофоров 

Бенкин МАГИЯ ОТ ГЛИНА

МАГИЯ ОТ ГЛИНА е проект за документален 

филм за най-големия керамично- 

скулптурен парк на Балканите, приютил над 

1000 творби на български творци в областта 

на пластичните изкуства. Тази галерия на 

открито надхвърля 10 декара и не е в 

столицата или в културната столица на 

Европа, Пловдив, а в гр. Червен бряг, в 

двора на стара фабрика за тухли, превърнат 

в парк. Тук вече над 20 години стотици 

творци осъществяват своите мечти от глина.

Колектиевн проект за документален филм, 

амбициозен сценарий за най-голямия 

керамично-скулптурен парк у нас, детайлно 

разписани етапи и акценти.Проектът е с 

потенциал за устойчивост и добро 

популяризиране на скулптурата като цяло чрез 

медията на документалното кино. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5186 1058

Аудиовизуални 

изкуства денс, хаус

Васил 

Николов 

Николов

Създаване на два 

музикални 

видеоклипа към 

предстоящ албум 

на Sugar DJs *First 

plan*

Sugar DJs са позната на широката аудитория 

денс/хаус група с редица успешни 

музикални

 проекти и множество колаборации с 

известни изпълнители от други музикални 

стилове, което

 им печели първите места в престижни 

музикални класации.

 Целта на настоящият проект е да бъдат 

създадени два музикални видеоклипа към 

две от

 произведенията на групата, с които да 

бъде подпомогнато представянето на 

дебютния им албум

 First plan.

Проект за създаване на клипове към албум с  

ново авторско творческо съдържание. 

Кандидатът има богат опит и сериозна 

биография, която гарантира успешната 

релизацията на проекта. Отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5301 1059 Литература

Не е 

приложимо.

Иванка 

Тодорова 

Иванова Лица

Проектът "Лица" включва сборник разкази, 

разположени на границата между фикцията 

и документалното преживяване, различни 

жанрово, с културологични препратки към 

български автори. Има за цел да разкрие 

нови смислови търсения на универсалност 

в контекста на литературата. Проектът 

включва и последователното им онлайн 

разпространение за широко 

популяризиране в национални и 

международни платформи за изкуство и 

литература.

Проектът отговаря на част от целите на 

програмата и ще обогати творческото 

развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND3388 1060 Театър

импровизацион

ен театър

Мадлен 

Валериева 

Йорданова Гледна точка

Импровизационен спектакъл,който 

изследва различните гледни точки за 

"истината" в дадена ситуация. Една 

история, вдъхновена от предложенията на 

публиката и разказана през гледната точка 

на различните

 персонажи. Сюжетът ще бъде изграден на 

монологичен принцип-актьорите 

представят отделните персонажи и 

развиват историята паралелно. Целта е да 

поведем публиката в лабиринт от ситуации 

,които изграждат цялостна, логична и 

вълнуваща история.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата, планирайки да създаде нов 

авторски спектакъл в интерактивния и 

атрактивен формат на импровизационния 

театър. Проектът е цялостно представен и има 

ясен план за публично разпространение на 

резултатите. Кандидатът има нужните опит и 

квалификация за реализация на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5759 1061

Документално 

кино н/п

Иван Андреев 

Андреев Тетрис

През 1996 г. Иван Станчов основава 

Фондация Карин дом, с идеята да създаде 

нов модел за услуги за деца със специални 

нужди, за да може изоставянето на тези 

деца в домове да бъде прекратено. Успява 

да убеди семейството си да предостави 

наследствената къща в Морската градина 

на Варна за целите на фондацията. Филмът 

проследява историята на центъра и 

развитието през годините.

Проектът кореспондира с приоритетите на 

програмата. Реализацията на документалния 

филм би довела до популяризирането на 

добрия пример - създаването и дейността на 

Карин дом. Проектът е добре представен, с 

ясни цели, конкретни дейности и постижими 

резултати. Кандидатитът има опит и екип за 

осъществяването му.

Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5331 1062 Танц Н/П.

Емилия 

Яворова 

Радичева

Всички под 

Небето

"Всички под Небето" е танцово-музикален 

спектакъл, чието мото е: "Всички сме 

еднакви в многообразието си". Този проект 

обединява танцово и музикално фолклора 

на България, Испания и Ирландия, 

поднасяйки на публиката авторски 

разработки на автентични шедьоври. Една 

нова "шевица", вплитаща три култури, 

изтъкана от техни ярки представители.

Амбициозен многожанров групов проект на 

млади артисти, който отговаря на заложените 

цели на програмата. Идеята е интересна със 

съчетаване на български и чужди музикални 

фолклорни елементи. Кандидатът има опит, 

необходим за реализирането на проекта. 

Привлечен е голям екип за реализирането на 

му. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5527 1063

Анимационно 

кино

Анимация, 

екологичен 

филм

Неда Иванова 

Иванова

Есетрите на 

Дунав

Проектът "Есетрите на Дунав" цели 

създаване на кратка 2Д анимация 

показваща емоционално пътуване през 

живота на един застрашен от изчезване вид 

- есетрата. Анимацията проследява 

едновременно житейския път на една 

есетра по Дунав, както и метафорично 

вековната история на вида. Проектът 

набляга на това, че есетрата не а просто 

риба, а древен вид, с много уникални за 

него адаптации и черти и показва ценността 

му за екосистемата на Дунав и България.

Проектът е насочен към важна обществена 

тема - изчезването на есетрите в Дунав. 

Проектът е добре аргументиран. Опитът на 

кандидата показва, че проектът е осъществим. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5755 1064

Аудиовизуални 

изкуства

Музикален 

видеоклип

Калин 

Николаев 

Николов Пясъчни форми

Видеоклипът към песента Пясъчни форми, 

песен от предстоящия албум на 

композитора Калин

 Николов и певицата Деница Серафим, е 

продукт на съвместната творческа дейност 

между

 участниците в този проект. Видеото ще 

визуализира сингала към първия съвместен 

албум на

 двамата артисти /Ultramarine Light/, 

представящ ги в алтернативни стилове и ще 

популяризира

 техните съвместни музикални творби.

Проект, заявяващ интересна идея за 

съчетаване на музиката с визуалните изкуства 

и модата. Може да се помисли за по-ясно и 

аргументирано описание на дейностите на 

различните участници в проекта, но като цяло 

отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5373 1065

Интердисципли

нарен проект, 

Театър

Театър на 

сетивата

Огнян Стоилов 

Джамбаски

Вътрешни 

градски пейзажи , 

творческа 

лаборатория за 

артистични 

иновации в 

градска среда

Проектът представлява творческа 

лаборатория, която цели да разработи 

метод за артистична намеса в градска 

среда, използвайки езика на сетивния 

театър и средствата на психогеографията. 

Екипът на проекта са интердисциплинарни 

артисти от Театър на сетивата София, които 

ще представят резултатите от творческото 

си изследване под формата на 

мултисензорна интерактивна изложба пред 

широка публика на живо и в онлайн 

пространството.

Проектът отговаря на повечето от 

приоритетите на програмата и планира 

създаването на мултижанров спектакъл. 

Проектът е изчерпателно и цялостно 

представен. Кандидатът има необходимият 

опит - гарант за реализация на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5004 1066 Музика поп и джаз

Жана 

Здравкова 

Василева

Онлайн концерт 

на Жана 

Василева, 

български поп и 

джаз в боса нова.

Реализиране на онлайн концерт на Жана 

Василева в рамките на месеца на виното и 

любовта 2021.В програмата ще бъдат 

включени композиции от историята на 

българската музика, с нова интерпреация в 

стил боса нова и джаз.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и ще даде възможност за 

професионално развитие на млад изпълнител. 

Има ясни цели относно онлайн реализация. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3043 1067

Аудиовизуални 

изкуства, 

Музика Джаз

Михаил 

Иванов 

Иванов

Аудио запис на 

дебютния албум 

Разпиляни 

вибрации на 

формация Diode 

Riot и създаване 

на видеоклип.

В периода на социална изолация написах 4 

произведения за китара и контрабас. Те 

бяха вдъхновени от четирите града, в които 

съм имал щастието да живея. София, 

Амстердам, Мумбай и Рим.

 Евентуалното финансиране от страна на 

Фонд Култура ще помогне за това тези и 

още 4 творби плюс аранжимента ми на 

народната песен Залибих си едно либе, да 

бъдат записани в професионални условия, 

като към последното ще бъде създаден 

видеоклип.

Проектът напълно отговаря на целите на 

програмата и ще даде възможност на двама 

много добри млади изпълнители и 

композитори на съвременна джаз музика да 

разгърнат своя творчески потенциал. 

Кандидатът има впечатляващи качества и е 

сред най-добрите джаз басисти в България. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5721 1068

Изящни 

изкуства, 

Интердисципли

нарен проект

Различни форми 

на визуално 

изкуство: 

рисунка, 

пластики, 

обекти, 

живопис, реди 

мейт, колаж

Стефан 

Драгомиров 

Божков Тя

ТЯ: жената, камата, книгата, душата.

 ТЯ: птица, пура, ябълка, врата, пушка, чаша, 

лодка и мечта....

 ТЯ е серия от художествени произведения 

в женски род. Проектът изследва теми, 

които ме занимават в работата ми и 

продължава сюжети, които се развиват във 

времето.

Проектът отговаря на приоритетите и целите 

на програмата. Кандидатът притежава 

необходимата квалификация за реализиране 

на проекта с опит, съответстващ на дейностите 

за реализиране на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5650 1069

Интердисципли

нарен проект, 

Фолклор Н/П

Мирослав 

Румянов 

Влашев

Нов прочит на 

стари традиции

Проектът съчетава модерното и 

традициите, новото и изпитаното във 

времето, експерименталното и 

класическото. В рамките на проекта ще 

бъде представен един различен и 

иновативен прочит на българската 

традиционна кухня, който гарантира 

запазването на традиционния добре познат 

български вкус, но в същото време 

представя тази кухнята по съвсем различен, 

нетрадиционен и неочакван начин. 

Резултатът ще е създаване на артистичен 

кулинарен продукт.

Интересна идея за представяне на българска 

традиционна кухня, но не отговаря на 

приоритетите на програмата. По същество 

проектът е за кулинарно предаване с 

български ястия. Кандидатът няма творчески 

опит, а само кулинарен. Проектът не е 

напълно аргументиран  спрямо поканата за 

предложения, насочена към творци. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5539 1070 Музика

Музикално и 

визуално 

изкуство

Василена 

Симеонова 

Серафимова СамоДиви

"СамоДиви" е интригуващ музикален 

проект, който има за цел да представи 

сцени от барока и класиката, пречупени 

през импровизационен елемент и 

фолклорни фрагменти от Балканите и в 

частност от България. По естествен път той 

води и до създаването на нов репертоар с 

обща драматургична линия, отнесена към 

мистериозния свят на женската магическа 

енергия. Чрез легенди за митични Богини, 

"СамоДиви" разказва за тази вибрираща 

сила, изпълнена с живот.

Проект на млад, но вече доказал се музикант. 

Кандидатът има професионална и творческа 

биография, която гарантира създаването на 

иновативен и качествен продукт. Смесването 

на барок, класика, фолкорни мотиви и 

иморовизации предполага изключително 

интересна реализация. Проектът отговаря на 

всички цели и приоритети на програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5280 1071

Нови медии, 

Театър Театър за деца

Симона 

Дочкова 

Нанова

Приказки от 

старото дърво

Българската народна приказка е извор на 

мъдрост и знание за света. От този извор 

пие вода и Старото дърво, пазещо в себе си 

чудни истории от минали времена. В този 

куклено-театрален проект разказвачът ще 

разкрие на децата две от тези вълшебни 

приказки, учещи защо е важно не 

богатството, а занаятът, защо любовта не се 

измерва в бляскави думи. Те ще бъдат 

разиграни на сцена, записани и монтирани 

от професионален оператор и излъчени 

онлайн.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и по любопитен начин 

имплементира народни приказки като основа. 

Финансирането на проекта би допринесло за 

бъдещето творческо развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5589 1072 Музика

Популярна 

музика

Тодор Тонов 

Гаджалов

Музика без 

време

Реализация на мини аудио албум със 

съдържание от 3 неизвестни песни на 

популярни български композитори от 

миналото .

Проект с идея да вдъхне нов живот на малко 

популярни песни на български композитори. В 

тази връзка отговаря на целите и приоритетите 

на програмата.Творческата биография и 

образование на кандидата предполага 

качествена реализация, но проектът би могъл 

да бъде описан по-подробно и детайлно. 

Възможност за представяне на резултатите в 

съвременните платформи за видео и аудио 

споделяне. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5358 1073 Танц Н/П.

Александра 

Радойе 

Митрович

Всички под 

Небето

"Всички под Небето" е танцово-музикален 

спектакъл, чието мото е: "Всички сме 

еднакви в многообразието си". Този проект 

обединява танцово и музикално фолклора 

на България, Испания и Ирландия, 

поднасяйки на публиката авторски 

разработки на автентични шедьоври. Една 

нова "шевица", вплитаща три култури, 

изтъкана от техни ярки представители.

Амбициозен многожанров групов проект на 

млади артисти, който отговаря на заложените 

цели на програмата. Идеята е интересна със 

съчетаване на български и чужди музикални 

фолклорни елементи. Кандидатът има опит, 

необходим за реализирането на проекта. 

Привлечен е голям екип. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5710 1074 Литература

Сборник с 

разкази

Явор Яворов 

Въжаров Тука е така

Сатирични разкази относно специфики на 

българския живот от 1989 насам, събрани 

от млади автори, родени след 1989.

Един млад автор с психологически и 

педагогически профил се заема да издаде 

сборник на сатирици под 30 години. Проектът 

ще укрепи творческите умения и капацитет на 

кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5782 1075

Аудиовизуални 

изкуства, 

Музика Поп музика

Николай 

Илиев Русев

LIVE концерт на 

Християна Лоизу

LIVE концерт на победителката от Х-Фактор 

България Християна Лоизу. Концертът ще 

бъде на живо онлайн и ще се излъчва в 

социалните платформи на изпълнителката, 

както и в други големи социални мрежи.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и с ясна стратегия за адаптиране 

към кризисната ситуация. Предвижда 

публично разпространение на планираните 

дейности и реализация на онлайн концерт. 

Професионалнатата автобиография на 

кандидата предполага успешното и 

убедително реализиране на проекта. Ясна 

целева група и цели на проекта. Проектът 

може да бъде по-детайлно и ясно описан, но 

като цяло отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5592 1076

Дизайн, 

Приложни 

изкуства Н/П

Деница 

Десимирова 

Георгиева

ЧовЕКО, бъди 

еко!

Проектът съчетава интересна и иновативна 

творческа идея с актуална и наболяла 

социална тема, а именно опазването на 

околната среда и приноса към тази кауза, 

който всеки един човек може да направи с 

минимално усилие. В рамките на проекта 

ще бъде предоставена възможност на 

участниците да изрисуват своите уникални 

торби за пазаруване за многократна 

употреба, като по този начин активно ще 

допринесат за намаляване на 

пластмасовите отпадъци.

Проект със социална насоченост. Дейностите 

дават шанс на кандидата за надграждане на 

творческо портфолио. Проектът отговаря на 

целите на програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND1275 1077 Музика НП

Георги Петров 

Арсов В твоите очи

В твоите очи е проект за дебютен сингъл на 

дуото - Георги Арсов и незрящият Андриян 

Асенов. Целта ни е през очите на музиката 

да преодолеем дискриминацията, да 

повишим нивата на толерантност към 

различните и да отворим очите на 

виждащите незрящи. Текст и музика-Георги 

Арсов. Жанр - поп-рок балада. Изпълнители 

- Георги Арсов и Андриян Асенов.

Проект на млади и креативни артисти с идея 

със социален елемент и потенциал за 

качествена реализация. Проектът е построен и 

описан добре и отговаря на всички цели и 

приоритети на програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2890 1078 Музика

Поп и джаз 

музика

Кремена 

Стоянова 

Митева

"Главен герой-

дебютен сингъл"

Проектът "Главен герой-дебютен сингъл" 

цели създаването на ново, оригинално 

съдържание за българската музика и 

нейните почитатели. Основните дейности 

по проекта са: създаване на музика, текст 

на български език, аранжимент, вокално 

изпълнение, звукозапис, микс, мастеринг, 

моушън лирик видео към песента и 

представяне на готовия културен 

продукт.Целевата група са любителите на 

бългасрка музика в поп и джаз стил.

Проект на млад и перспективен изпълнител с 

ясна целева група и публика. Реализирането 

му ще помогне на артиста да се развие и да 

установи присъствието си на родната 

музикална сцена. Биографията на изпълнителя 

предполага качествена реализация. Проектът 

отговаря на всички цели и приоритети на 

програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2031 1079

Документално 

кино

Деян 

Людмилов 

Цвятков Вълни

Преди 15 години по бреговете на Ахтопол 

се заформя малка сърфистка общност от 

хора с напълно различни професии и 

интереси. Свободата между необятния 

хоризонт и сушата и животът в 

непретенциозни условия става 

притегателна сила за все повече любители 

на сърфа.

Проектът отговаря на целите на програмата и 

популяризира българско произведение на 

изкуството. Кандадатът притежава 

необходимия опит за реализацията на 

проекта. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND3578 1080

Приложни 

изкуства Н/П

Петър 

Георгиев 

Маламатенов

Peter Malamat 

Mosaics

Мозайките в творчество на съвременния 

български артист Петър Маламат. 

Информацията се представя като урок за 

историята на мозайката, демонстрира се 

технологията, посочва се връзката с 

архитектурата. Заедно със съществуващия 

филм за класическия витраж и 

предвидените следващи за фюзинг ще се 

създаде серия за декоративните техники. 

Публиката, заинтригувана да направи личен 

опит, ще вижда и цени създаденото в 

интериор и градска среда,

Проектът е добре аргументиран и отговаря на 

целите на програмата, ще допринесе за 

популяризиране на творчеството на български 

артист и ще привлече широка аудитория към 

изкуството на мозайката.  Кандидатът има 

опит и познания в областта, което ще 

допринесе за успешното реализиране на 

проекта.

Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5295 1081 Игрално кино

Цанислав 

Стойков 

Христов 5 - Пет

Проектът 5 - Пет представлява 

късометражен моден филм, който изследва 

дълбините на творчеството на Иван Милев, 

който от гений на българското изкуство, е 

редуциран до образ на банкнота.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Добре аргументиран е и 

допринася за популяризиране на българско 

културно съдържание.

Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5046 1082

Изящни 

изкуства, 

Интердисципли

нарен проект

Скулптура, 

Стрийт арт

Стелиян 

Димитров 

Стелиянов

MR.STU is 

watching YOU

Проектът цели поддържане интереса на 

досегашнта публика към творчеството на 

артиста и привличане на нова аудитория. 

Чрез изработване на известен брой 

скулптури и провеждане на интерактивна 

игра с публиката в социалните мрежи, 

участниците да получат като подарък за 

активността си сувенирни копия на тези 

скулптури.

Проектът отговаря на целите на програмата и 

популяризира българско произведение на 

изкуството. Кандадатът притежава 

необходимия опит за реализацията на 

проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5788 1083

Дизайн, Изящни 

изкуства, 

Приложни 

изкуства, 

Фотография

Визуално 

изкуство- 

живопис

Йордан 

Георгиев 

Георгиев

Природни 

тайнства

Природни тайнства се нарича проектът за 

осъществяване на изложба от живописни 

картини на младия художник от Варна 

Йордан Георгиев. Изложбата ще представи 

15 платна в стил неоромантизъм, които 

интерпретират по-сложни, енигматични 

състояния на природата и нейното 

отношение към човешкото същество. 

Изложбата ще бъде представена във 

варненската галерия ЮКА от 

 10-ти до 31.03.2021г. По време на 

изложбата ще се проведе занимание 

Живопис на чаша сангрия.

Проектът отговаря на приоритетите и целите 

на програмата. Кандидатът притежава 

необходимата квалификация за реализиране 

на самостоятелна изява, което е видимо от 

досегашния му опит. Проектът ще допринесе 

за професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5115 1084 Музика

етно,фолклор,д

жаз,поп

Николина 

Димитрова 

Попова

Нина Николина 

етно, джаз, и 

традиции

Проекта представлява композиции и 

аранжименти на 4 атентични народни 

песни в модерен аранжимент.

 Целта е популяризирането на българския 

фолклор сред младото поколение и 

създаване на връзка между поколенията за 

устойчивост и традиция.

 Създаването на 4 нови песни, ще обогати 

репертоара на екипа и ще донесе повече 

възможности за бъдеща работа като 

концерти,участия и представяния на 

фестивали в България и в чужбина.

Проектът отговаря на целите на програмата и е 

посветен на популяризиране на музика с 

българско съдържание. Кандидатът е 

популярен певец, чиято творческа биография 

предполага качествен художествен резултат. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5581 1085 Изящни изкуства живопис

Момчил 

Димитров 

Николов

"Балканът 

рисува"

Проектът "Балканът рисува" цели 

организирането на изложба с картини, 

които по творчески начин интерпретират 

визията на възрожденските градове от 

Подбалкана - Клисура, Карлово, Сопот, 

Калофер

Проектът отговаря на заложените цели на 

програмата, кандидатът има необходимия 

опит за реализацията. В заложените цели е 

привличане на деца по време на пленер, 

интерпретират се български теми, има 

потенциал за добра публичност и устойчивост. 

Финансиране би допринесло за 

професионалното развитие на канидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5708 1086

Документално 

кино

документалисти

ка

Георги 

Тодоров 

Дерменджиев

Звездата на 

София

"Звездата на София" е проект за 

късометражен документален филм, 

разглеждащ един от съвременните символи 

на столицата - монумента "Статуя на 

София". Филмът се занимава със 

значимостта на символите в градското 

пространство и тяхното място в 

променящия се град. Целта на проекта е да 

запознае жителите на столицата и нейните 

гости с историята и споровете около 

създаването на един от най-мащабните 

монументи, реализарани в София след 1989 

г.

Проектът за късометражен документален 

филм, разглеждащ ключов символ на София, 

отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Допринася изцяло за 

популяризиране на българското културно и 

историческо съдържание. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND0562 1087 Музика

Джаз/Експерим

ентална музика

Лилия Илиева 

Руменова 

Илиева Faces

Дигитално EP "FACES" с авторска музика на 

Лилия Илиева. С продължителност до 25 

мин., записаните творби ще бъдат достъпни 

в по-големите интернет платформи, както и 

на www.lillyilieva.com

Проект на доказан джаз изпълнител с ясна 

целева група. Биографията на кандидата 

предполага  качествена и устойчива 

реализация. Проектът отговаря на всички 

приоритети и цели на програмата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND4965 1088 Театър Комедия

Светослав 

Петков 

Тихолов

"Коктейл парти" 

от Т. С. Елиът

Пиесата "Коктейл парти" от Т. С. Елиът е 

изключително постижение в световната 

драматургия и неслучайно получава 

награда "Тони" за продукцията на Бродуей, 

Ню Йорк. Тя задълбочено разглежда темите 

за самопознанието и заблудите, за любовта 

и различните й проявления, и за 

неочакваните обрати в живота. Пиесата е 

философска, едновременно с това е 

поетична и предполага интеракция с 

публиката. Актьорите са част от трупа 

"Нагоре по стълбата".

Групов проект на двама, в който участват и 12 

доброволеца. Ще поставят психологическа 

пиеса на знаков автор на сцена, а и ще я 

заснемат за канал в ютуб. Този кандидат е 

актьор, играе в две роли, а и като ПР и 

организатор. Имат ясно разписан план за 

действия както постановъчни, така и 

разпространителски и рекламни. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2965 1089

Музика, Нови 

медии

Цветан Иванов 

Момчилов

Omnis Cool - 

Платформа за 

музикално 

онлайн обучение

Платформа за музикално онлайн обучение 

част от школата по музикално продуциране 

Omnis Cool. Уеб базирани упражнения/игри 

за отгатване на нотите по слух и четене на 

ноти, отгатване и запознаване с 

музикалните инструменти от българския 

фолклор, и симфоничният оркестър. 

Създадена да служи като учебно помагало, 

платформатa ще бъде на Български и 

Английски език.Насочена към 

професионалните училища, школите и 

хората в неравностойно положение.

Проект с образователен характер. Предвижда 

план за разпространение на постигнатите 

резултати след финализиране на проектната 

дейност. Проектът е адаптиран за кризисна 

ситуация и изолация. Кандидатът е завършил 

специалност валдхорна в НМА. Проектът е 

добре представен, кандидатът има опит и 

екип за осъществяването му. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4813 1090

Архитектура, 

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, 

Документално 

кино, 

Интердисципли

нарен проект, 

Културен 

мениджмънт, 

Културно 

наследство, 

Културно 

предприемачест

во, Кураторска 

дейност, Нови 

медии, Танц, 

Театър

Документален 

видеоклип

Огняна 

Руменова 

Серафимова CONGLOMERATE

Документалният видеоклип е за 

едноименния проект CONGLOMERATE - 

интерактивен високо-технологичен 

павилион, представил България на 

Световното пражко квадриенале PQ2019 - 

най-престижният форум за сценография в 

света с над 78 страни - участници и над 300 

000 посетители. Посредством върхови 

технологии - VR /виртуална реалност/ и AR 

/добавена реалност/, павилионът 

представи 46 български автори 

/сценографи и визуални артисти/ с 53 

реализирани проекта.

Проектът отговаря изцяло на целите и 

приоритетите на програмата. Удачно би 

популяризирал българското културно 

изкуство. 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 IND5586 1091

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, Нови 

медии

Янко 

Валентинов 

Янков

Секция за 

културен и 

патритичен 

туризъм

СЕКЦИЯ ЗА КУЛТУРЕН И ПРАТРИОТИЧЕН 

ТУРИЗЪМ към сайта на Българската 

асоциация на журналистите и писателите 

по туризма ще даде възможност по-големи 

произведения, вкл. снимков, звуков и 

видео материал, да бъдат публикувани. 

Интерактивно ще се представят уникалните 

български културни и исторически 

паметници. Текстове и снимки лесно ще се 

изпращат до членове на Световната 

федерация на журналистите и писателите 

по туризма FIJET.

 Проектът не е напълно аргументиран в посока 

обхват, конкретни дейности, резултати и 

подход към аудиторията. Липсват 

доказателства за творчески опит на кандидата, 

както и умения зареализиране на  

интерактивност и връзка с публика. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5380 1092 Игрално кино

Стилияна 

Станоева 

Колчева 5 - Пет

Проектът 5 - Пет представлява 

късометражен моден филм, който изследва 

дълбините на творчеството на Иван Милев, 

който от гений на българското изкуство, е 

редуциран до образ на банкнота.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Добре аргументиран е и 

допринася за популяризиране на българско 

културно съдържание. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4469 1093

Нови медии, 

Фотография

Йордан 

Петров Петров

СОФИЙСКИ 

СИЛУЕТИ

"Софийски силуети" е проект за създаване 

и разпространение на фотографски 

продукт, с цел да се подпомогне 

творческата активност на български автор 

на свободна практика, в контекста на 

преодоляване последиците от COVID-19. 

Проектът ще осигури достъп до 

съдържанието на широка зрителска 

аудитория по интерактивен начин и ще 

гарантира устойчиво присъствие на 

съвременно българско изкуство до 

национални и международни платформи за 

разпространение.

Проектът е насочен към създаване на 

фотографски продукт в областта на 

архитектурната фотография. Отговаря на 

целите на програмата. Кандадатът притежава 

необходимия опит за реализацията на 

проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4349 1094 Музика

Инструментално 

медитативна - 

"Ню Ейдж"

Кристина 

Владимирова 

Ангелова Галатеа

"Галатеа" е медитативен музикален проект. 

Създаден изцяло с акустични инструменти, 

той подтиква човек да прекрачи границите 

си и да се потопи в магичния свят на 

мечтите и подсъзнанието си.

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. Добре описан е и има ясни целеви 

групи и приоритети. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND3375 1095 Театър

куклено, 

драматично и 

танцово 

театрални 

изкуства, 

реализирани със 

средствата на 

екранните и 

визуални 

изкуства

Ивета 

Стоянова 

Георгиева ВИДЕАТЮРИ

Видеатюри е смел поглед към българската 

литература, вдъхновен от стихотворения за 

деца и възрастни. Творбите ще бъдат 

синтез на куклено, драматично и танцово 

театрално изкуство, дигитализирани и 

стилизирани със средствата на екранните и 

визуални изкуства. Видеатюри ще 

популяризира българската култура с 

иновативен интердисциплинарен подход и 

разпространение в национални и 

чуждестранни културни онлайн платформи.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата с ясна и детайлна аргументация. 

Планира създаването на авторско 

произведение, което да представи българска 

литература съчетавайки няколко театрални 

форми в дигиталното пространство. Проектът 

е добре аргументиран и има потенциал за 

развитие и устойчивост като предполага да 

бъде надграден в театрален спектакъл и 

представен пред публика. Кандидатът има 

необходимите опит и квалификация за 

реализация на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5604 1096 Изящни изкуства

Симона 

Константинова 

Босилкова

Лечебната сила 

на изкуството

Стресът е най-разпространеното 

заболяване днес.Следователно, повече от 

всякога са необходими иновативни методи 

за превенция му. Ето защо проекта 

Лечебната сила на изкуството има за цел 

организиране на събития за преодоляване 

на стреса чрез провеждане на арт 

занимания. Организираните сесии ще се 

осъществяват в група, като всеки от 

участниците създава изкуство с цел 

разсейване на емоционална натовареност и 

укрепване на психическото здраве.

Интересна идея за социално 

предприемачество, което използва изкуството 

като арт терапия, дейностите дават шанс на 

кандидата за еспериментира с дейност 

въвличаща публиката. Проектът ще насърчи 

професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5381 1097 Игрално кино

Йордан 

Валентинов 

Михалев 5 - Пет

Проектът 5 - Пет представлява 

късометражен моден филм, който изследва 

дълбините на творчеството на Иван Милев, 

който от гений на българското изкуство, е 

редуциран до образ на банкнота.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Добре аргументиран е и 

допринася за популяризиране на българско 

културно съдържание. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5795 1098

Документално 

кино

Документален 

филм

Климент 

Ивайлов 

Дичев

"Родени от 

огъня"- 

документален 

филм за 

танцовото и 

театрално 

изкуство с огън в 

България

Проектът цели да обогати културната ни 

среда като популяризира и запознае 

общността с едно интересно и все още не 

много познато изкуство, а именно - танц и 

пърформънс с огън. Предвижда създаване 

и разпространение на документална 

продукция за неговото развитие в България, 

посредством които ще се повиши 

творческия капацитет на индивидуалните 

артисти в сферата. Ще бъдат достигнати 

нови и ще се разширят вече утвърдени 

аудитории в страната и чужбина.

Проектът е добре аргументиран и с ясно 

описани дейности и цели. Отговаря на 

приоритетите на програмата в създаването и 

популяризацията на българското културно 

съдържание.

Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5485 1099

Документално 

кино

Документално 

кино

Чавдар 

Цветков Гагов МАГИЯ ОТ ГЛИНА

МАГИЯ ОТ ГЛИНА е проект за документален 

филм за най-големия керамично- 

скулптурен парк на Балканите, приютил над 

1000 творби на български творци в областта 

на пластичните изкуства. Тази галерия на 

открито надхвърля 10 декара и не е в 

столицата или в културната столица на 

Европа, Пловдив, а в гр. Червен бряг, в 

двора на стара фабрика за тухли, превърнат 

в парк. Тук вече над 20 години стотици 

творци осъществяват своите мечти от глина.

Колектиевн проект за документален филм, 

амбициозен сценарий за най-голямия 

керамично-скулптурен парк у нас, детайлно 

разписани етапи и акценти. Проектът е с 

потенциал за устойчивост и успешно 

популяризиране на скулптурата като цяло чрез 

медията на документалното кино. Предлага се за финансиране.



Област от 

изкуството и 

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

TI 144 20 IND4990 1100

Интердисциплина

рен проект, 

Литература, 

Музика, Нови 

медии, Приложни 

изкуства, Танц, 

Театър, 

Фотография Мултижанров

Недко Жечев 

Боянов

Колектив : Бели 

Таралежи

Проектът на Недко Боянов предвижда създаването на 

платформа за съвременно изкуство за активно общуване с 

публиката и на създавайки бранд на сайт. Проектът е част 

от творчески колектив от независими артисти, който 

виртуално ще разпространява съвременно българско 

изкуство по интерактивен начин по време на и след 

обстановката на пандемия.

Проект за мултижанрова артплатформа на съвсем млади 

творци, амбицирани да навлязат чрез съвременни 

комуникации в серия от изкуства. Проектът представя ясни 

цели и конкретни дейности, някои детайли в концепцията 

подлежат на доизясняване. Надгражда творческото портфолио 

на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5286 1101 Театър Комедия - Фарс

Весела Динева 

Димитрова Глас под наем

Чрез дивайзинг/колаборативно творчество, ще се създаде 

театрално представление и късометражен филм към него, в 

които участниците ще създават /случват/ пиеса от нищото. 

С комплекс от групови методологии за генериране на идеи, 

ще се изгради оригинална - авторска театрална постановка. 

Тя, ще осветли по един нестандартен начин /в който 

участниците са и себе си и своите герои едновременно/, 

процеса на съвременното студийно дублиране на филми.

Проектът отговаря на приоритетите на програмта и представя 

аргументирано и в детайли оригинална идея за създаване на 

авторско театрално представление с предвидено публично 

разпространение на резултатите в интерактивен формат. 

Проектът е интригуващ със своята форма, а реализацията ще 

спомогне за развиване творческия потенциал на кандидата, 

който има нужните опит и квалификация за изпълнение на 

заложените дейности. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3763 1102 Театър Не е приложимо.

Цветелина 

Емилова Атанасова

"Родословно 

дърво"

"Родословно дърво" е театрален спектакъл по текстове на 

българските автори и драматурзи Йордан Йовков и Йордан 

Радичков, обединени жанрово и смислово под темите за 

корените ни и паметта на клетките, която носим в себе си 

от нашите предшественици. Замислен е като част от 

репертоарния план на Център за култура и дебат 

"Червената къща "Андрей Николов"" за сезон 2020/2021.

Проектът отговаря на заложените цели на програмата и би 

развил творческия потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5791 1103

Аудиовизуални 

изкуства, 

Етнология, 

Културно 

наследство, 

Музика, Нови 

медии, Фолклор

Константин 

Тодоров 

Костадинов

ЕТНИЧЕСКА 

ПАЛИТРА

"Етническа палитра" е проект, който цели да 

разпространява знанието за етническите групи и да запази, 

утвърди и развие техните културни ценности и традиции. 

Чрез интернет платформа, включваща късометражни 

документални филми с автентични обичаи и традиционна 

музика, се осигурява лесен и бърз достъп до информацията 

и посланието, които се стремим да предадем- 

насърчаването към толерантност и равенство между всички 

етнически общности в страната.

Проектът отговаря от части на заложените цели на програмата 

и би допринесъл за творческото развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4654 1104

Аудиовизуални 

изкуства

Ноуфел Ноуфел Ал 

Джамали

Вселената е 

артист, природата 

искуство!

Проектът е инспириран от стремежа на съвременния човек 

да балансира между множество дейности, характерни за 

съвременния свят! Проектът цели онагледяването на по-

фундаментални и стойностни опорни точки в нашия живот. 

Той визуализира търсенето на човешкия индивид и 

абстрахирането му от маловажните заблуди и проблеми на 

всекидневието! Лирическият Аз е позициониран в 

природата, от където ще почерпи сили, за подхранване на 

културните си ценности!

Проектът не е достатъчно аргументирано и детайлно изграден. 

Представените данни не дават нужната информация, че 

кандидатът притежава необходимата квалификация за 

създаването му. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND4430 1105

Аудиовизуални 

изкуства, 

Приложни 

изкуства, Театър

Тодор Николаев 

Николов АртДъга

Визуалният проект "АртДъга", е поредица от седем кратки 

образователни филма, тематично свързани със седемте 

основни жанра в изкуството. Поредицата е насочена към 

деца на възраст от 3 до 8 години. От всеки филм зрителите 

ще научат какво представлява съответното направление в 

изкуството, ще получат информация за утвърдени 

български автори в сферата, ще се научат на основни 

практически умения, свързани с конкретния жанр и ще се 

забавляват.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Кандидатът участва като режисьор и оператор и е необходим 

за реализацията на проекта. Предлага се за финансиране.

Входящ номер



TI 144 20 IND5056 1106

Аудиовизуални 

изкуства, Музика Рап музика

Тодор Василев 

Ненов

"Как да създам 

музикално 

произведение"

Проектът "Как да създам музикално произведение" 

представлява заснет и монтиран от мен документален 

филм, в който демонстрирам как създавам ново музикално 

произведение, следвайки автентичния похват на 

продуциране, който са използвали пионерите на хип-хоп 

музиката.

Проект, който ще позволи на публиката да надникне в 

"кухнята" и ще покаже стъпка по стъпка как се създава и 

продуцира една хип-хоп песен. Реализацията му ще 

популяризира дейността на артиста и отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4651 1107

Документално 

кино

Документално 

кино

Диляна Петрова 

Първанова МАГИЯ ОТ ГЛИНА

МАГИЯ ОТ ГЛИНА е проект за документален филм за най-

големия керамично- скулптурен парк на Балканите, 

приютил над 1000 творби на български творци в областта 

на пластичните изкуства. Тази галерия на открито 

надхвърля 10 декара и не е в столицата или в културната 

столица на Европа, Пловдив, а в гр. Червен бряг, в двора на 

стара фабрика за тухли, превърнат в парк. Тук вече над 20 

години стотици творци осъществяват своите мечти от 

глина.

Колектиевн проект за документален филм, амбициозен 

сценарий за най-голямия керамично-скулптурен парк у нас, 

детайлно разписани етапи и акценти.Проектът е с потенциал 

за устойчивост и добро популяризиране на скулптурата като 

цяло чрез медията на документалното кино. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5599 1108 Театър Комедия - Фарс

Виктор Иванов 

Танев Глас под наем

Чрез дивайзинг/колаборативно творчество, ще се създаде 

театрално представление и късометражен филм към него, в 

които участниците ще създават /случват/ пиеса от нищото. 

С комплекс от групови методологии за генериране на идеи, 

ще се изгради оригинална - авторска театрална постановка. 

Тя, ще осветли по един нестандартен начин /в който 

участниците са и себе си и своите герои едновременно/, 

процеса на съвременното студийно дублиране на филми.

Проектът отговаря на приоритетите на програмта и представя 

аргументирано и в детайли оригинална идея за създаване на 

авторско театрално представление с предвидено публично 

разпространение на резултатите в интерактивен формат. 

Проектът е интригуващ със своята форма, а реализацията ще 

спомогне за развиване творческия потенциал на кандидата, 

който има нужните опит и квалификация за изпълнение на 

заложените за изпълнение дейности. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5805 1109 Игрално кино комедия

Цвета Миленова 

Димова Хавай

Мечтаещ да иде в Хавай младеж е изтръгнат от рутината на 

ежедневието си от неочакван натрапник. Нежеланото 

присъствие по причудлив начин съкращава пътя към 

лелеяната дестинация.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата в частта, 

свъзана със създаването на нов трочески продукт, както и 

допринася за професионалното развитите на кандидата.

Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5720 1110

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, Нови 

медии, 

Фотография

Видео 

инсталация

Виктор Петков 

Герасимов Just Magic

Just magic е видеозаснемане на българската природа от 

гледната точка на дрон в съчетание с прожекция върху 

природата. Този проект ще популяризира красотата и 

богатството на родната природа, подсилвайки нейната 

натуралсност с проджекшън мапинг.

Проект с потенциал, който покрива целите на програмата. 

Комисията набляга за бъдещи проекти, че има нужда от малко 

по-детайлно и фокусирано разписване на идеята. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5631 1111 Музика рок

Константин 

Георгиев 

Джамбазов

A look over my 

shoulder

Подготовка и звукозапис на новия ми компакт диск, който 

съдържа 8 песни.

Проект на артист с дългогодишен опит в областта на рок 

музиката и китарното музициране. Проект с ясно таргетирана 

целева група и с потенциал за качествена  реализация. 

Отговаря на целите и 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. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2883 1112 Музика, Танц

Класическа 

музика и 

съвременен танц

Александра 

Миткова Драгова

Концерт-

спектакъл 

Chacona-Dialogues

Проектът предвижда създаване, подготовка и реализация 

на камерен Концерт-спектакъл "Chacona - dialogues" от 

Надежда Цанова, съвместно с Александра Драгова и Росен 

Идеалов. Ще представи модерен прочит на музика от 

съвременни български композитори, като ги преплита със 

сегменти от произведението на Й.С.Бах "Шакона", из 

партита в ре минор, като същевременно ги превъплъти в 

модерен танц.

Проект на изключително талантлив млад артист с богата 

професионална биография. Ярките изяви през последните 

години и активното участие в различни проекти и формации 

дават сериозна заявка за качествен продукт. Проектът отговаря 

на всички цели и приоритети на програмата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND3676 1113

Аудиовизуални 

изкуства, 

Приложни 

изкуства, Театър

Бояна Цветанова 

Минковска-

Николова АртДъга

Визуалният проект "АртДъга", е поредица от седем кратки 

образователни филма, тематично свързани със седемте 

основни жанра в изкуството. Поредицата е насочена към 

деца на възраст от 3 до 8 години. От всеки филм зрителите 

ще научат какво представлява съответното направление в 

изкуството, ще получат информация за утвърдени 

български автори в сферата, ще се научат на основни 

практически умения, свързани с конкретния жанр и ще се 

забавляват.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Кандидатът участва като автор, сценарист, сценограф и е 

необходим за реализацията на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4857 1114

Музика, Танц, 

Аудиовизуални 

изкуства

Българска 

модерна музика 

/ Поп / Бачата

Димитър Георгиев 

Кирков

Песен на 

български език и 

професионален и 

иновативен 

музикално-

танцувален 

видеоклип

Кандидатурата ми е част от групов проект за създаване на 

песен на български език и качествен музикално-танцувален 

видео клип от доказани професионалисти, който да 

популяризира българската музика и артисти пред широка 

публика по достъпен начин. В проекта е предвиден план за 

устойчивост и надграждане на проектното предложение и 

има ясна стратегия за адаптиране към кризисната 

ситуация. Предвидено е публично разпространение в 

разнообразни канали.

Проект, заявяващ създаването на "Песен на български 

език и професионален и иновативен музикално-танцувален 

видеоклип“. В тази връзка е написан така, че формално да 

отговаря на изискванията на програмата, но липсват 

съществени детайли около творческата концепция и 

реализацията. Непълна и неясна аргументация.  Описанието на 

проекта само повтаря и цитира заложените от програмата 

приоритети без да дава ясна обосновка как проектът отговаря 

на тези приоритети и как ще бъде осъществен. В тази връзка 

комисията е затруднена да прецени потенциала на проекта. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5808 1115 Музика поп и джаз

Иван Стефанов 

Гърбачев

Милена Костова и 

приятели

Милена Костова и приятели е проект за създаване и 

популяризиране на нова българска музика изцяло на 

български език. Проектът се реализира в джаз стилистика 

и обединява усилията и талантите на млади български 

джаз музиканти.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и ще 

популяризира оригинална джаз музика с българско 

художествено съдържание. Кандидатът е сред младите джаз 

пианисти в България с видимо добри качества. Проектът ще 

даде възможност за професионално развитие на млади 

изпълнители в областта на новия български джаз. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3429 1116

Аудиовизуални 

изкуства, Музика

Модерна 

българска поп 

музика

Щерион Тодоров 

Пилидов

Празничен онлайн 

концерт на Ирина 

Флорин.

Ирина Флорин представя празничен онлайн концерт, който 

ще бъде излъчен във Facebook, YouTube и пр.

 Концертът ще бъде представен на коледно-новогодишните 

празници в периода 20-31.12.2020 г. и на 14.02.2021 г., за 

празника на виното и любовта. 

 Участват Мартин Стоянов - пиано и вокал, Щерион 

Пилидов-китара и вокал. В концерта са включени 

емблематични акустични версии на най-популярните песни 

на Ирина Флорин, аранжирани от Маестро Момчил Колев.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

популяризира българско културно съдържание и авторска 

българска музика. Основният солист в концерта е 

емблематично име в българската поп музика. Проектът е 

адаптиран за кризистни ситуации. 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. Приносът на 

конкретния кандидат от груповия проект не е достатъчно 

добре мотивиран, за да убеди комисията в нуждата от пълно 

финансиране и ролята му. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND4542 1117

Аудиовизуални 

изкуства, 

Интердисциплина

рен проект, 

Литература, 

Музика, Нови 

медии, Приложни 

изкуства, Танц, 

Театър, 

Фотография Мултижанров

Евгений 

Александров 

Панчовски

Колектив: Бели 

Таралежи

Проектът на Евгений Панчовски предвижда създаването на 

минимум 3 оригинални авторски разказа, които ще имат 

минимум по 3 различни развръзки. Творбите ще бъдат 

включени в онлайн, динамична платформа. Проектът е част 

от творчески колектив от независими артисти, който 

виртуално ще разпространява съвременно българско 

изкуство по интерактивен начин по време на и след 

обстановката на пандемия. Приоритетно ще бъдат 

включени млади творци.

Проект за мултижанрова артплатформа на съвсем млади 

творци, амбицирани да навлязат чрез съвременни 

комуникации в серия от изкуства. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5807 1118

Аудиовизуални 

изкуства

музикален 

видеоклип

Деница Руменова 

Серафимова-

Колева Пясъчни форми

Проектът Пясъчни форми представлява видеоклип към 

песента - сингъл на певицата Деница Серафим и 

композитора Калин Николов. Песента ще бъде част от 

техния предстоящ албум - Ultramarine Light, който ще 

покаже творческата колаборация между двамата 

български артисти в непозната за техните почитатели 

музикална стилистика. Видеоклипът към песента Пясъчни 

форми ще отрази нова линия в творчеството на авторите и 

ще популяризира на нова българска музика.

Проект, заявяващ интересна идея за съчетаване на музиката с 

визуалните изкуства и модата. Експертната комисия предлага 

да се помисли за по-ясно и аргументирано описание на 

дейностите на различните участници в проекта, но в цялостта 

си отговаря на целите и приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5639 1119

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, Музика, 

Нови медии, 

Фотография

Марина Цветанова 

Симеонова

4х2: Светът в 

четири ръце

Какво прави музикалният свят, докато в България творят 

първите ни класически композитори? Пианистите Марина 

и Симеон Симеонови, в екип със свои колеги от София и 

Монреал, дават отговор с четири вълнуващи концерта на 4 

ръце. Подготвената от тях богата програма ще бъде 

представена както в концертната зала, така и на открито, 

на места, на които класически изпълнения обикновено не 

са достъпни.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Кандидатът е талантлив, амбициозен професионалист, което  

предполага добър художествен резултат. Идеята е интересна и 

има възможност за награждане на проекта. Груповият проект 

има ясни цели. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5409 1120 Театър Комедия - Фарс

Милена Емилова 

Маркова Глас под наем

Чрез дивайзинг/колаборативно творчество, ще се създаде 

театрално представление и късометражен филм към него, в 

които участниците ще създават /случват/ пиеса от нищото. 

С комплекс от групови методологии за генериране на идеи, 

ще се изгради оригинална - авторска театрална постановка. 

Тя, ще осветли по един нестандартен начин /в който 

участниците са и себе си и своите герои едновременно/, 

процеса на съвременното студийно дублиране на филми.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и представя 

аргументирано и в детайли оригинална идея за създаване на 

авторско театрално представление с предвидено публично 

разпространение на резултатите в интерактивен формат. 

Проектът е интригуващ, но кандидатът не е представил 

собствена творческа биография. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5810 1121 Музика Поп и джаз

Милена Ангелова 

Костова

Милена Костова и 

приятели

Милена Костова и приятели е проект за създаване и 

популяризиране на нова българска музика изцяло на 

български език. Проектът се реализира в джаз стилистика 

и обединява усилията и талантите на млади български 

джаз музиканти.

Проектът отговаря на целите на програмата. Груповата му 

реализация включва участието на добри джаз изпълнители от 

новото българско поколение. Кандидатът има качества да се 

включи в реализацията на проекта, който е белязан от добър 

художествен потенциал. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2981 1122

Интердисциплина

рен проект, 

Литература, 

Музика, Танц, 

Театър, 

Фотография Мултижанров

Ива Николаева 

Тодорова

Колектив: Бели 

Таралежи

Проектът на Ива Тодорова предвижда създаването на 

минимум 3 оригинални авторски песни, които ще имат 

минимум по 3 различни аранжимента. Творбите ще бъдат 

включени в онлайн, динамична платформа. Проектът е част 

от творчески колектив от независими артисти, който 

виртуално ще разпространява съвременно българско 

изкуство по интерактивен начин по време на и след 

обстановката на пандемия. Приоритетно ще бъдат 

включени млади творци.

Проект за мултижанрова артплатформа на съвсем млади 

творци, амбицирани да навлязат чрез съвременни 

комуникации в серия от изкуства. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2679 1123

Интердисциплина

рен проект, 

Театър

Анна Иванова 

Данкова

Създаване на 

камера обскура - 

самостоятелен 

обект в 

пространството и 

професионално 

видео заснемане 

на 

представлението

Проектът ще изгради камера обскура - самостоятелен 

обект в пространството и ще направи професионално 

видео заснемане на представлението с две камери. Това 

ще даде на съществуващото вече представление 

възможност да бъде представяно в различни пространства 

в рамките на български и межднународни фестивали за 

театър и съвременен пърформънс. Професионалното му 

заснемане ще му даде възможност да бъде излъчвано 

онлайн.

Проектът отговаря на целите на програмата. Кандидатът 

притежава необходимия опит, за да реализира проекта. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND4707 1124

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, Дизайн, 

Интердисциплина

рен проект, 

Литература, 

Музика, Нови 

медии, Танц, 

Театър, 

Фотография

Мултижанров 

проект.

Натали Боянова 

Дакова

Колектив: Бели 

Таралежи

Проектът на Натали Дакова предвижда създаването на 

минимум 9 оригинални авторски стихотворения, които ще 

имат минимум по 3 различни развръзки. Творбите ще 

бъдат включени в онлайн, динамична платформа. Проектът 

е част от творчески колектив от независими артисти, който 

виртуално ще разпространява съвременно българско 

изкуство по интерактивен начин по време на и след 

обстановката на пандемия. Приоритетно ще бъдат 

включени млади творци.

Проект за мултижанрова артплатформа на съвсем млади 

творци, амбицирани да навлязат чрез съвременни 

комуникации в серия от изкуства. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5310 1125 Музика съвременен джаз

елисавета 

любомирова 

петрушева

Съвременен джаз 

с българска 

лирика

Двама от най-наложилите се на българската джаз сцена 

музиканти, с огромен опит в създаването на разнообразни 

в стилово отношение продукти - Михаил Йосифов и Атанас 

Попов, влизат в творческа колаборация с Велека Цанкова, 

един от най- красивите нови гласове на българския джаз. 

За разпространението и за популяризирането на 

създадения музикален продукт, а именно песни по музика 

на М. Йосифов и текст на В. Цанкова, ще отговаря 

Елисавета Петрушева.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и е свързан 

с високохудожествен потенциал по отношение на участниците 

в него: Ще популяризира оригинална българска музика в 

стилистиката на джаза и ще даде възможност млад 

изпълнител, каквато е Велека Цанкова, да развие своите 

професионални качества. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2854 1126 Театър

Импровизационе

н театър

Марио Красимиров 

Топалов Гледна точка

Импровизационен спектакъл, който изследва различните 

гледни точки за истинатa в дадена ситуация. Една история, 

вдъхновена от предложенията на публиката, и разказана 

през гледната точка на различните персонажи. Сюжетът ще 

бъде създаден на монологичен принцип - актьорите 

представят отделните персонажи и развиват историята 

паралелно. Целта е да поведем публиката в лабиринт от 

ситуации, които изграждат цялостна, логична и вълнуваща 

история.

Групов проект, който отговаря на приоритетите на програмата, 

планирайки да създаде нов авторски спектакъл в 

интерактивния и атрактивен формат на импровизационния 

театър. Некоректно попълнено от кандидата Приложение 2, в 

което не мотивира участието си в проекта. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND2702 1127

Музика, 

Аудиовизуални 

изкуства

Модерна 

българска поп 

музика

Ирина Трифонова 

Костадинова

Празничен онлайн 

концерт на Ирина 

Флорин

Ирина Флорин представя празничен онлайн концерт, който 

ще бъде излъчен в страницата и във Фейсбук. 

 

 Концертът ще бъде представен на коледно-новогодишните 

празници в периода 20-31.12.2020 г. и на 14.02.2021 г., за 

празника на виното и любовта. Участват Мартин Стоянов - 

пиано и вокал, Щерион Пилидов-китара и вокал. В 

концерта са включени емблематични акустични версии на 

най-популярните песни на Ирина Флорин, аранжирани от 

Маестро Момчил Колев.

Проект за онлайн концерт на утвърден артист в областта на поп 

музиката. Биографията на участниците предполага качествена 

и успешна реализация. Приносът на отделните участници в 

груповия проект е ясно аргументиран. Проектът отговаря на 

целите и приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3366 1128 Изящни изкуства

Пейзаж, 

натюрморт и др.

Калин Ангелов 

Ангелов

Българска 

живопис

Проектът "Българска живопис" ще включва рисуване и 

представяне пред публика чрез изложба и интернет на 

живописни платна от художника Калин Ангелов, 

съобразено с епидемичната обстановка. Ще са застъпени 

жанровете на пейзажа, натюрморта и др. Чрез картините 

ще се представят българската природа, исторически 

забележителности, бит и култура.

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 IND5557 1129 Театър Комедия - Фарс

Ангел Емилов 

Проданов Глас под наем

Чрез дивайзинг/колаборативно творчество, ще се създаде 

театрално представление и късометражен филм към него, в 

които участниците ще създават /случват/ пиеса от нищото. 

С комплекс от групови методологии за генериране на идеи, 

ще се изгради оригинална - авторска театрална постановка. 

Тя, ще осветли по един нестандартен начин /в който 

участниците са и себе си и своите герои едновременно/, 

процеса на съвременното студийно дублиране на филми.

Проектът отговаря на приоритетите на програмта и представя 

аргументирано и в детайли оригинална идея за създаване на 

авторско театрално представление с предвидено публично 

разпространение на резултатите в интерактивен формат. 

Проектът е интригуващ със своята форма, а реализацията ще 

спомогне за развиване творческия потенциал на кандидата, 

който има нужните опит и квалификация за изпълнение на 

заложените за изпълнение дейности. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND4759 1130

Документално 

кино, Театър

Документално 

кино, Комедия

Венцислав Тодоров 

Тодоров

Създаване на 

документален 

късометражен 

филм за 

спектакъла 

Балканска сватба

Създаване на документален късометражен филм до 10 

мин, за спектакъла - Балканска сватба, адаптация по 

Сватбата на дребния буржоа на Бертолт Брехт с реж. 

Ивайло Ненов, ДТ Сава Огнянов - Русе. Филмът ще показва 

завръщането на актьорите отново на сцена в условия на 

пандемията от COVID 19 и ще бъде изработен съвместно с 

творческия екип на спектакъла като цели да покаже 

възобновяването на работния процес и магията по 

създаването на един спектакъл.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата и 

би спомогнал за творческото развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND1240 1131

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Интердисциплина

рен проект, 

Музика, Нови 

медии, Танц, 

Театър

Съвременен танц, 

Виртуална 

реалност, 

Експериментална 

музика

Момчил 

Александров 

Алексиев Нюанси свобода

Нюанси свобода е поредица онлайн демонстрации и уроци 

по танцова импровизация заснета

 във VR среда. Крайният продукт ще е достъпен чрез 

интерактивна онлайн платформа с видеа

 във виртуална реалност и конвенционален 2D формат.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата като 

съчетава и популяризира различни форми на изкуството и 

планира публично разпространение на резултатите в 

дигитална среда. Кандидатът има необходимите опит и 

квалификация за качествено изпълнение на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3180 1132

Аудиовизуални 

изкуства, 

Интердисциплина

рен проект, 

Литература, 

Музика, Нови 

медии, Приложни 

изкуства, Танц, 

Театър, 

Фотография Мултижанров

Магдалена 

Йованова Петрович

Колектив: Бели 

Таралежи

Проектът на Магданалена Петрович предвижда 

създаването на минимум 3 оригинални авторски 

композиции, които ще имат минимум по 3 различни 

аранжимента. Творбите ще бъдат включени в онлайн, 

динамична платформа. Проектът е част от творчески 

колектив от независими артисти, който виртуално ще 

разпространява съвременно българско изкуство по 

интерактивен начин по време на и след обстановката на 

пандемия. Приоритетно ще бъдат включени млади творци.

Проект за мултижанрова артплатформа на съвсем млади 

творци, амбицирани да навлязат чрез съвременни 

комуникации в серия от изкуства. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5697 1133

Дигитални 

изкуства, Дизайн, 

Интердисциплина

рен проект, 

Културно 

наследство, Нови 

медии, 

Фотография

Сава Веселинов 

Чапанов ФОТОУСЕЩАНЕ

Проектът предвижда създаване на електронна секция 

ФОТОУСЕЩАНЕ за авторски фотографии на изявени 

артисти. Тя има модули : Природа, Документалистика и 

репортажи, Портрети, Художествена фотография. И 

подмодули, като Културно-исторически паметници, 

Пътешествия, Култура на виното и др. Ще има специален 

модул за млади творци с курс по фотография. Фотосите ще 

бъдат съпътствани от текстов материал, видео и аудио-

записи.

Проектът частично покрива целите на програмата. Експертната 

комисия съветва изясняване на частта как ще се извършва 

подбора на участниците. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5001 1134

Аудиовизуални 

изкуства, Музика

Модерна 

българска поп 

музика

Васил Александров 

Стефанов

Празничен онлайн 

концерт на Ирина 

Флорин

Ирина Флорин представя празничен онлайн концерт, който 

ще бъде излъчен във Facebook, YouTube и пр.

 Концертът ще бъде представен на коледно-новогодишните 

празници в периода 20-31.12.2020 г. и на 14.02.2021 г., за 

празника на виното и любовта. 

 Участват Мартин Стоянов - пиано и вокал, Щерион 

Пилидов-китара и вокал. В концерта са включени 

емблематични акустични версии на най-популярните песни 

на Ирина Флорин, аранжирани от Маестро Момчил Колев.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

популяризира българско културно съдържание и авторска 

българска музика. Основният солист в концерта е 

емблематично име в българската поп музика. Проектът е 

адаптиран за кризистни ситуации. 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. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5400 1135

Аудиовизуални 

изкуства, Музика

Модерна 

българска поп 

музика

Стефка Николаева 

Николова

Празничен онлайн 

концерт на Ирина 

Флорин

Ирина Флорин представя празничен онлайн концерт, който 

ще бъде излъчен във Facebook, YouTube и пр.

 Концертът ще бъде представен на коледно-новогодишните 

празници в периода 20-31.12.2020 г. и на 14.02.2021 г., за 

празника на виното и любовта. 

 Участват Мартин Стоянов - пиано и вокал, Щерион 

Пилидов-китара и вокал. В концерта са включени 

емблематични акустични версии на най-популярните песни 

на Ирина Флорин, аранжирани от Маестро Момчил Колев

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

популяризира българско културно съдържание и авторска 

българска музика. Основният солист в концерта е 

емблематично име в българската поп музика. Проектът е 

адаптиран за кризистни ситуации. 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. Приносът на 

конкретния кандидат от груповия проект не е достатъчно 

добре мотивиран, за да убеди комисията в нуждата от пълно 

финансиране и ролята му. Не се предлага за финансиране.



TI 144 20 IND3868 1136

Аудиовизуални 

изкуства, Музика, 

Танц

Българска 

модерна музика 

/ Поп / Бачата

Богомил Петров 

Енчев

Песен на 

български език и 

професионален и 

иновативен 

музикално-

танцувален 

видеоклип

Кандидатурата ми е част от проект за създаване на песен 

на български език и качествен музикално-танцувален 

видео клип от доказани професионалисти, който да 

популяризира българската музика и артисти пред широка 

публика по достъпен начин. В проекта е предвиден план за 

устойчивост и надграждане на проектното предложение, и 

има ясна стратегия за адаптиране към кризисната 

ситуация. Предвидено е публично разпространение в 

разнообразни канали.

Проект, заявяващ създаването на ""Песен на български език и 

професионален и иновативен музикално-танцувален 

видеоклип“. В тази връзка е написан така, че формално да 

отговаря на изискванията на програмата, но липсват 

съществени детайли около творческата концепция и 

реализацията. Непълна и неясна аргументация. Описанието на 

проекта само повтаря и цитира заложените от програмата 

приоритети без да дава ясна обосновка как проектът отговаря 

на тези приоритети и как ще бъде осъществен. В тази връзка 

комисията е затруднена да прецени потенциала на проекта и 

не го препоръчва за финансиране. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5251 1137

Дигитални 

изкуства

Пърформанс, 

Видео 

инсталация

Слава Димитрова 

Георгиева

l will be your 

mirror: Part II: 

Water and Fire

I will be you mirror. Part II: Fire and Water е видео 

инсталация с перформативен характер, която ще бъде 

представена в галерийно пространство. Инсталацията ще 

изследва темите за колективния характер на човечеството, 

интимната връзка на индивида с природата, както и все по-

задълбочаващата се екологична криза. Към изложбата се 

предвижда и провеждане на панел от дискусии на тема 

психоанализа и екология.

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 IND0529 1138 Изящни изкуства

визуални 

изкуства, 

интердисциплин

арни форми

Красимир Георгиев 

Терзиев

Изложба на 

Желко Терзиев и 

Красимир Терзиев 

"Котката на 

Шрьодингер" в 

галерия Плюс 359

Изложба на Желко Терзиев и Красимир Терзиев "Котката 

на Шрьодингер" 12.03 - 12.04 2021, галерия Плюс 359, 

София. Продължение на изложбата на двамата автора от 

2018 "Ако дърво падне в гората и наоколо няма никого, 

дали ще произведе звук?" в същата галерия.

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 IND5642 1139

Документално 

кино

ДОКУМЕНТАЛНО 

КИНО

Кристиян Николай 

Петров

Спасители: 

догументъри

Спасители: догументъри е документален филм за хората и 

кучетата. Филмът проследява религиозната Зоя, 

австралийския бизнесмен Тери и собственичката на приют 

Мария в стремежа им решаване на проблема с бездомните 

най- добри приятели на човека в България. Филмът ще 

бъде разказан през кучешка и човешка гледна точка.

Добре представен и аргументиран групов  проект, съпътстващ 

насоките и целите на програмата. Кандидатът притежава 

нужната квалификация за създаването на оригинално екранно 

произведение. Проектът е добре представен, с конкретни 

дейности. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5811 1140

Документално 

кино

Документален 

филм

Рая Лъчезарова 

Кърпачева

"Родени от огъня"- 

документален 

филм за 

танцовото и 

театрално 

изкуство с огън в 

България

Проектът цели да обогати културната ни среда като 

популяризира и запознае общността с едно интересно и 

все още не много познато изкуство, а именно - танц и 

пърформънс с огън. Предвижда създаване и 

разпространение на документална продукция за неговото 

развитие в България, посредством които ще се повиши 

творческия капацитет на индивидуалните артисти в 

сферата. Ще бъдат достигнати нови и ще се разширят вече 

утвърдени аудитории в страната и чужбина.

Проектът е добре аргументиран и с ясно описани дейности и 

цели. Отговаря на приоритетите на програмата в създаването и 

популяризацията на българското културно съдържание.

Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4508 1141

Аудиовизуални 

изкуства, Дизайн, 

Изящни изкуства, 

Литература, 

Музика, Нови 

медии, Приложни 

изкуства, Танц, 

Театър, 

Фотография Мултижанров

Иваша Руменова 

Христова

"Колектив : Бели 

Таралежи"

Проектът на Иваша Христова предвижда създаването на 

минимум 5 оригинални авторски стихотворения, които ще 

имат минимум по 3 различни развръзки. Творбите ще 

бъдат включени в онлайн, динамична платформа. Проектът 

е част от творчески колектив от независими артисти, който 

виртуално ще разпространява съвременно българско 

изкуство по интерактивен начин по време на и след 

обстановката на пандемия. Приоритетно ще бъдат 

включени млади творци.

Проект за мултижанрова артплатформа на съвсем млади 

творци, амбицирани да навлязат чрез съвременни 

комуникации в серия от изкуства. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5469 1142 Театър

Документален/П

олитически 

театър

Лора Венциславова 

Кръстева

Змията хапе най-

силно, когато 

знае, че умира

Проектът представлява първата фаза от създаването на 

театрален спектакъл, който разказва историята на 

Десислава Иванчева и Биляна Петрова, бившите кмет и 

заместник-кмет на район "Младост". Необходимите 

средства ще бъдат използвани за проучване, събиране на 

материали, създаване на текст чрез процес на актьорски 

опити в репетиции, подкрепа в търсенето на партньорства. 

Тази фаза ще кулминира в споделяне на материали пред 

публика.

Проект за документален политически театър, който е слабо 

развит в България. Аргументацията на проекта е детайлна и 

изчерпателна. Проектът има потенциал за устойчиво развитие, 

а неговата реализация би спомогнала за развиване творческия 

потенциал на кандидата, който има необходимите опит и 

квалификация за изпълнение на заложените задачи. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5536 1143

Интердисциплина

рен проект, 

Културен 

мениджмънт, 

Литература, Нови 

медии, Приложни 

изкуства

поезия, стрийт 

арт

Данислава 

Василева Тошкова Поезия Perduta

Стрийт арт акция, която популяризира стихове на 

български поети от втората половина на ХХ век и изследва 

връзките между поезията от вчера и днес като ангажира 

младата аудитория в интерактивна комуникация.

Проектът от части отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Ще допринесе за професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2566 1144

Аудиовизуални 

изкуства, Театър социална драма

Йордан Славейков 

Тодоров Виктория

Главната героиня в новата ми авторска моно пиеса е 

омъжена, куклена актриса, живееща и работеща в малък 

провинциален град. Животът й е съвсем 

обикновен,щастлив по своему - репетиции, дом, съпруг. 

Единственото нещо, което не й достига, е дете. Виктория 

забременява от по- млад от нея мъж от ромски произход. 

Мъжът й разбира, подава молба за развод. Тя отказва да 

направи аборт. Губи работата си, присъдата на "малкият 

град" е сурова.

Проектът от части отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Ще допринесе за професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2989 1145 Театър Абсурдизъм

Симона Валериева 

Здравкова

Завръщане към 

абсурда

Представление по сценична адаптация базирана на 

текстове от драматурга Йожен Йонеско. 

 Темата за съновиденията и илюзиите ни провокира да 

потърсим фрагментарната естетика на текстовете, чрез 

която да изследваме способността на двама актьори да 

присъстват и създават последователни сценични 

реалности.

 Връщането към драматургията на абсурда и по-конкретно 

тази на Йонеско, цели да репопуляризира естетиката, 

темите и проблемите на този вид театър

Аргументацията на проекта е детайлна и изчерпателна с ясно 

заложени цели, график, очаквани резултати. Проектът отговаря 

на приоритетите на програмата, планирайки да създаде нов 

театрален спектакъл и съпътстващи дейности, чиито резултати 

да бъдат публично представени. Проектът има потенциал за 

устойчиво развитие, а неговата реализация би спомогнала за 

развиване творческия потенциал на кандидата, който има 

необходимите опит и квалификация за изпълнение на 

заложените задачи. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4024 1146 Театър Абсурдизъм

Николай Йорданов 

Николаев 

Йорданов

Завръщане към 

абсурда

Представление по сценична адаптация базирана на 

текстове от драматурга Йожен Йонеско. 

 Темата за съновиденията и илюзиите ни провокира да 

потърсим фрагментарната естетика на текстовете, чрез 

която да изследваме способността на двама актьори да 

присъстват и създават последователни сценични 

реалности.

 Връщането към драматургията на абсурда и по-конкретно 

тази на Йонеско, цели да репопуляризира естетиката, 

темите и проблемите на този вид театър.

Аргументацията на проекта е детайлна и изчерпателна с ясно 

заложени цели, график, очаквани резултати. Проектът отговаря 

на приоритетите на програмата, планирайки да създаде нов 

театрален спектакъл и съпътстващи дейности, чиито резултати 

да бъдат публично представени. Проектът има потенциал за 

устойчиво развитие, а неговата реализация би спомогнала за 

развиване творческия потенциал на кандидата, който има 

необходимата квалификация за изпълнение на заложените 

задачи. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5776 1147 Фотография

Цветелина 

Милчева 

Димитрова ХомоTехникус

Хомотехникус цели да представи тема за размисал относно 

желанието на човечеството да притежава машини и да е в 

крак с новите технологии. Това става посредством ръчното 

изработване на органи на човек от части на компютър. 

Целта е да има основните части на човешкото тяло: сърце, 

мозък, крак и т.н. Тези "органи" се заснемат и така могат да 

достигнат до повече хора в дигиталното пространство. 

Проектът e насочен както към възрастни така и към деца.

Проект с нестандартна идея, който отговаря на целите на 

програмата. Кандидатът притежава необходимата 

квалификация за реализацията на предвидените дейности. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND1348 1148

Аудиовизуални 

изкуства, 

Литература, 

Музика, Нови 

медии, Приложни 

изкуства, Танц, 

Театър, 

Фотография Мултижанров

Михаил Светлинов 

Бонев

Колектив: Бели 

Таралежи

Проектът на Михаил Бонев предвижда създаването на 

оригинален авторски спектакъл в стила на танц театъра. 

Перформансът ще бъдат включен в онлайн, динамична 

платформа. Проектът е част от творчески колектив от 

независими артисти, който виртуално ще разпространява 

съвременно българско изкуство по интерактивен начин по 

време на и след обстановката на пандемия. Приоритетно 

ще бъдат включени млади творци.

Проект за мултижанрова артплатформа на съвсем млади 

творци, амбицирани да навлязат чрез съвременни 

комуникации в серия от изкуства. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5736 1149

Аудиовизуални 

изкуства, Дизайн, 

Нови медии, 

Фолклор, 

Фотография

художествена 

фотография

Владислав Антонов 

Попов

Forgotten Paths - 

Bulgaria

Визуален духовен пътеводител за Югозападния регион, 

който интерпретира локалните забележителности и 

традиции чрез средствата на художествената фотография, 

графичния дизайн и видеото, представени в дигитална 

платформа, отворена към взаимодействие с местните 

общности.

Добре аргументиран проект с ясно определени цели, дейности, 

очаквани резултати и план за разпространение. Отговаря на 

приоритетите на програмата.  Кандидатът притежава опит за 

реализиране на проекта и подкрепата ще развие 

професионалните му умения на фотограф. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4019 1150 Театър Абсурдизъм

Никол Тихомирова 

Трендафилова

Завръщане към 

абсурда

Представление по сценична адаптация базирана на 

текстове от драматурга Йожен Йонеско. 

 Темата за съновиденията и илюзиите ни провокира да 

потърсим фрагментарната естетика на текстовете, чрез 

която да изследваме способността на двама актьори да 

присъстват и създават последователни сценични 

реалности.

 Връщането към драматургията на абсурда и по-конкретно 

тази на Йонеско, цели да репопуляризира естетиката, 

темите и проблемите на този вид театър.

Аргументацията на проекта е детайлна и изчерпателна с ясно 

заложени цели, график, очаквани резултати. Проектът отговаря 

на приоритетите на програмата, планирайки да създаде нов 

театрален спектакъл и съпътстващи дейности, чиито резултати 

да бъдат публично представени. Проектът има потенциал за 

устойчиво развитие, а неговата реализация би спомогнала за 

развиване творческия потенциал на кандидата, който има 

необходимата квалификация за изпълнение на заложените 

задачи. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5652 1151

Документално 

кино

Документално 

кино

Ангел Людмилов 

Балакчийски

Спасители: 

догументъри

Спасители: догументъри е документален филм за хората и 

кучетата. Филмът проследява религиозната Зоя, 

австралийския бизнесмен Тери и собственичката на приют 

Мария в стремежа им решаване на проблема с бездомните 

най- добри приятели на човека в България. Филмът ще 

бъде разказан през кучешка и човешка гледна точка.

Проектът е добре представен, с конкретни дейности и 

постижими резултати. Кандидатът има опит и екип за 

осъществяването му. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5812 1152 Театър Абсурдизъм

Николай Михайлов 

Николаев

Завръщане към 

абсурда

Представление по сценична адаптация базирана на 

текстове от драматурга Йожен Йонеско. 

 Темата за съновиденията и илюзиите ни провокира да 

потърсим фрагментарната естетика на текстовете, чрез 

която да изследваме способността на двама актьори да 

присъстват и създават последователни сценични 

реалности.

 Връщането към драматургията на абсурда и по-конкретно 

тази на Йонеско, цели да репопуляризира естетиката, 

темите и проблемите на този вид театър.

Аргументацията на проекта е детайлна и изчерпателна с ясно 

заложени цели, график, очаквани резултати. Проектът отговаря 

на приоритетите на програмата, планирайки да създаде нов 

театрален спектакъл и съпътстващи дейности, чиито резултати 

да бъдат публично представени. Проектът има потенциал за 

устойчиво развитие, а неговата реализация би спомогнала за 

развиване творческия потенциал на кандидата, който има 

необходимата квалификация за изпълнение на заложените 

задачи. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5232 1153 Музика

Класическа 

музика

Елвис Пламенов 

Василев

Брилянтните 

Балади на Шопен

Ще бъдат подготвени четирите балади на Фредерик Шопен 

в нова творческа интерпретация от млад български 

изпълнител. Идеята е те да бъдат представени като 

прекрасен музикален букет, който да бъде предложен на 

българския и световен слушател и така да се прояви в по-

голям мащаб величието и съвършенството на баладите на 

Шопен.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Кандидатът е с професионален опит, което предполага 

успешната му реализация. Експертната комисия препоръчва да 

се помисли и за активно представени и в онлайн среда, 

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

TI 144 20 IND2615 1154

Интердисциплина

рен проект, 

Литература, Нови 

медии, Театър

Радио театър, 

видео арт

Илияна Савова 

Кънчева Исмаил

"Исмаил" е интердисциплинарен проект, който събира в 

себе си две различни форми от "неживото" изкуство - 

класическата на радио театър и съвременната на видео арт, 

Общото между тях е, че са основани на един и същ 

съвременен български текст за театър и реализирани от 

един и същ екип.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата 

като планира създаването на две артистични форми, базирани 

на съвременен български драматургичен текст. Проектът е 

добре аргументиран с детайлно описани цели, очаквани 

резултати и творческа концепция. Кандидатът има нужните 

опит и квалификация за качествено изпълнение на заложените 

дейности. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND4483 1155

Аудиовизуални 

изкуства, 

Документално 

кино

Късометражен 

филм

Александър 

Анатолиев Анчев

Старопрестолният 

град преди и сега

Идеята на проекта ми Старопрестолният град преди и сега 

е да покажа на широката публика

 от българи и чужденци как през времето се е променил 

град Велико Търново, местата, които са

 били важни и значими за миналото на града и как 

изглеждат сега те. Идеята ми

 включва освен видео в реално време, така и кадри на 

града от историята, интервюта с

 възрастни хора, както и с млади такива.

Проектът  отговаря на приоритетите на програмата. Цели 

заснемане на късометражен филм за Велико Търново. 

Представен е общо и не много добре аргументиран. Липсват 

доазателства за творческия опит на кандидата. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND2733 1156

Аудиовизуални 

изкуства, Нови 

медии, Театър

Интерактивен 

театър

Ивайло Динев 

Рогозинов

Наши лични 

Благородия

Наши лични Благородия е импровизиран видеороман, 

създаден заедно с публиката и има за цел да позволи на 

публиката да открие артиста в себе си. Крайният продукт 

ще е резултат от участието на публиката, но преминал през 

обучението и кураторството при създаване на театрално 

съдържание от страна на едни от най-опитните 

импровизатори у нас. Актьори-ментори и публика заедно 

ще създадат нов видео роман, който ще бъде достъпен за 

всеки онлайн.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и планира 

създаването на видео-роман чрез форматът на 

импровизационния театър и чрез директно въвличане на 

публиката в творческия процес в дигиталното пространтво. 

Подходът за реализация на проекта е оригинален и поставя 

база за устойчиво развитие. Проектът е аргументиран 

детайлно и си поставя ясни и постижими цели. Кандидатът 

има нужните опит и квалификация за успешна реализация на 

проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2709 1157

Аудиовизуални 

изкуства, Музика, 

Танц

Българска 

модерна музика 

/ Поп / Бачата

Радослав Кръстев 

Славчев

Песен на 

български език и 

професионален и 

иновативен 

музикално-

танцувален 

видеоклип

Кандидатурата ми е част от групов проект за създаване на 

песен на български език и качествен музикално-танцувален 

видеоклип от доказани професионалисти, който да 

популяризира българската музика и артисти пред широка 

публика по достъпен начин. В проекта е предвиден план за 

устойчивост и надграждане на проектното предложение и 

има ясна стратегия за адаптиране към кризисната 

ситуация. Предвидено е публично разпространение в 

разнообразни канали.

Проект, заявяващ създаването на "Песен на български език и 

професионален и иновативен музикално-танцувален 

видеоклип“. В тази връзка е написан така, че формално да 

отговаря на изискванията на програмата, но липсват 

съществени детайли около творческата концепция и 

реализацията. Аргументацията е непълна и неясна.  

Описанието на проекта само повтаря и цитира заложените от 

програмата приоритети без да дава ясна обосновка как 

проектът отговаря на тези приоритети и как ще бъде 

осъществен. В тази връзка комисията е затруднена да прецени 

потенциала на проекта и не препоръчва финансиране. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND3244 1158

Интердисциплина

рен проект, 

Театър

Интердисциплин

арен

Росица Тошева 

Иванова

Стойността на 

живота

Интерактивен спектакъл в реална среда. Актьорите играят 

сред зрителите на публично място, където те самите са в 

естествената си роля на посетители. В хода на действието, 

те импровизират с темата и подтемите на всеки персонаж в 

нея, като експериментират с активното въвличане на 

публиката в проблематиката на представлението. Това се 

излъчва на живо в интернет. Жанрът се променя - от 

спектакъл отива в "риалити" и завършва в "телевизионна 

игра".

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и е 

представен цялостно, планирайки създаването на авторско 

театрално представление в интерактивен формат в несценична 

среда. Целите и дейностите по проекта са ясно представени. 

Препоръчва се в хода на реализацията на проекта да се развие 

стратегия за  привличане на публики, тъй като форматът не 

осигурява публичност сам по себе си. Кандидатът има 

необходимите опит и квалификация. Реализацията на проекта 

би подкрепила разгръщането на творческия потенциал на 

кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3824 1159

Дизайн, Изящни 

изкуства

функционална 

скулптора / 

Contemporary 

Collectible design 

/ Съвременен 

Колекционерски 

Дизайн /

Десислава 

Цветанова 

Маданска

Функционални 

скулптори за 

изложба в 

Брюксел през 11-

14 март 2021

През Март 2021 ми предстои трето поредно участие в най-

голямата международна изложба за Contemporary 

Collectible design, която се провежда в Брюксел. Участието 

ми е под патронажа на базираната в Ню Йорк галерия-

Gallery Philia, която ме представлява като артист от 

Септември 2019-та година. Средствата, за които 

кандидатсвам, ще бъдат използвани за покриване на част 

от разходите по реализацията на функционалните 

скулптори, които ще представя.

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 IND1919 1160

Дигитални 

изкуства

Яна Янкова 

Василева МИМОЗА

Проектът е търсене на паралел между растенията от вида 

Мимоза и човешкото тяло.

 Взаимстване от механичните реакции на разстенията и 

техния начин за предпазване от стреса.

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 IND5559 1161

Аудиовизуални 

изкуства, Музика

Модерна 

българска поп 

музика

Мартин Димитров 

Стоянов

Празничен онлайн 

концерт на Ирина 

Флорин

Ирина Флорин представя празничен онлайн концерт, който 

ще бъде излъчен във Facebook, YouTube и пр.

 Концертът ще бъде представен на коледно-новогодишните 

празници в периода 20-31.12.2020 г. и на 14.02.2021 г., за 

празника на виното и любовта. 

 Участват Мартин Стоянов - пиано и вокал, Щерион 

Пилидов-китара и вокал. В концерта са включени 

емблематични акустични версии на най-популярните песни 

на Ирина Флорин, аранжирани от Маестро Момчил Колев.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

популяризира българско културно съдържание и авторска 

българска музика. Основният солист в концерта е 

емблематично име в българската поп музика. Проектът е 

адаптиран за кризистни ситуации. 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. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5593 1162

Аудиовизуални 

изкуства

Любомир Георгиев 

Сапунджиев Поприща

Създаване на оригинално аудиовизуално произведение - 

документален филм за творческите лаборатории на двама 

млади актьори на свободна практика и техните други 

поприща. Филм за отстояването на таланта, въпреки 

битовите императиви на живота.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Би 

спомогнал за творческото развитие на кандидата. Проектът 

има нужда от  допълнение на детайли и аргументи при 

представянето. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4227 1163

Документално 

кино

Документално 

кино

Тодор Асенов 

Георгиев

Документален 

филм за 

"Драгостин фолк"

Документален филм за една от най-изключителните 

фолклорни формации на България - "Драгостин фолк 

национал" с ръководител професор Стефан Драгостинов. 

Формацията е позната с изключителните обработки на 

всякакви народни песни, представени по невероятно 

музикантски начин и представяни изключително 

атрактивно в живи изпълнения. Документален филм би 

могъл да предложи на зрителя поглед зад целия процес на 

създаване на магията "Драгостин фолк".

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Популяризира  българско културно съдържание, конкретно 

формацията "Драгостин фолк национал" с ръководител 

композитора Стефан Драгостинов, доказала своите 

професионални качества с изпълненията на разнообразен 

репертоар. 

Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4886 1164 Музика

Петър Цветанов 

Маринов Тази игра

Създаване и реализиране на музикален сингъл на 

български език.

 Професионален звукозапис и заснемане на видео.

Проект на  млад, но доказал се артист с дългогодишен опит на 

сцената. Проектът има потенциал и отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5682 1165

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, Музика, 

Нови медии, 

Фотография

Симеон Цветанов 

Симеонов

4x2:Светът в 

четири ръце

Какво прави музикалният свят, докато в България творят 

първите ни класически композитори? Пианистите Марина 

и Симеон Симеонови, в екип със свои колеги от София и 

Монреал, дават отговор с четири вълнуващи концерта на 4 

ръце. Подготвената от тях богата програма ще бъде 

представена както в концертната зала, така и на открито, 

на места, на които класически изпълнения обикновено не 

са достъпни.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Кандидатът е талантлив, амбициозен професионалист, което 

предполага добър художествен резултат. Идеята е интересна и 

има възможност за награждане на проекта. Груповият проект 

има ясни цели. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3209 1166

Аудиовизуални 

изкуства, Музика, 

Нови медии Поп.

ДИВНА МИЛЕНОВА 

СТАНЧЕВА

ПАЛАЧИНКИ с 

ВИТАМИН Д

Проектът "ПАЛАЧИНКИ с ВИТАМИН Д" включва 3 авторски 

аудиовизуални произведения на Дивна Станчева-музика и 

текст, в нейно изпълнение заедно с Бенд "aploDissmenti" в 

студийна и лайф версия. Песните са обединени в общ 

аранжимент, дело на Дивна и нейните колеги в бенда и 

представляват музикално трио, чрез което певицата 

изразява своето позитивно отношение към заобикалящия 

ни свят в цялата му многообразна красота и хармония от 

светли и тъмни моменти.

Проект на млад, но вече доказал се изпълнител. Проектът е 

добре описан и изграден, което предполага успешна 

реализация. Отговаря на приоритетите на програмата, 

популяризира българско културно съдържание и авторска 

българска музика и се предлага за финансиране. Може да се 

помисли за частично опитмизиране на финансирането поради 

големия брой участници с асиметрично, по отношение 

реализацията на проекта, натоварване. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2774 1167 Танц Съвременен танц

Калина Георгиева 

Георгиева ИМПУЛС

Проектът ИМПУЛС ще бъде танцово представление в 

стилистиката на съвременния танц, съсредоточен върху 

хореографско изследване на физическия/телесния импулс, 

като отправна точка за действие, причина за реакция, 

мотив за взаимодействие, търсене на колективен импулс 

на хармония и единство.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата. Предвижда 

създаване и разпространение на авторски спектакъл в жанра 

на съвременния танц. Кандидатът има необходимия опит и 

квалификация и реализацията на проекта, който би спомогнал 

за разгръщане на неговия професионален потенциал. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5361 1168 Музика рок, поп, фънк

Александър 

Емилов Обретенов Нов албум на D2

Проектът предвижда създаване и звукозапис на нов албум 

на група D2, съвместно от осем творци. Албумът ще 

съдържа 10 нови песни, в стиловете рок, мелъди рок, поп и 

фънк, върху които групата предстои да започне работа.

 Бюджетът на проекта предвижда да подпомогне и 

обезпечи работата на кандидатите по композицията на 

музиката, създаване на текстове и аранжименти, по 

репетиционния процес и звукозаписа на албума.

Проект за създаване на нов албум на една от най-популярните 

и утвърдени рок групи. Биографията и качествата на 

участниците предполагат успешна реализация и достигне до 

широка публика. Отговаря на всички цели и приоритети на 

програмата и се предлага за финансиране. Създаването на 10 

изцяло нови произведения с музика, аранжименти и текстове 

е дейност, която оправдава по-голямия брой участници и може 

да се финансира в пълна степен като групов проект. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5404 1169

Аудиовизуални 

изкуства, 

Етнология, 

Културно 

наследство, 

Музика, Нови 

медии, Фолклор Не е приложимо

Виктория Анжело 

Димитрова

ЕТНИЧЕСКА 

ПАЛИТРА

"Етническа палитра" е проект, който цели да 

разпространява знанието за етническите групи и да запази, 

утвърди и развие техните културни ценности и традиции. 

Чрез интернет платформа, включваща късометражни 

документални филми с автентични обичаи и традиционна 

музика, се осигурява лесен и бърз достъп до информацията 

и посланието, които се стремим да предадем- 

насърчаването към толерантност и равенство между всички 

етнически общности в страната.

Проектът има за цел да създаде интернет платформа, която да 

съдържа осем на брой документални късометражни филми за 

всяка една от големите етнически групи, които съжителстват в 

страната ни. Проектът е с потенциал и отговаря на целите на 

програмата. Кандидатът участва като режисьор и сценарист и 

проектът ще подпомогне професионалното му развитие. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4562 1170 Игрално кино Драма

Иван Йорданов 

Костадинов

"Надежда"/"Hope

"

Драма, отразяваща проблемите на тинейджърите в 

България от социален аспект и тяхната транзакция при 

приобщаването им към социалната среда.

 Проектът е добре аргументиран и с ясно описани дейности и 

цели. Има амбицията да  разшири зрителската аудитория. 

Кандидатите имат потенциал да го изпълнят. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5832 1171

Аудиовизуални 

изкуства

Социален 

видеоклип

Аманда Весела - 

Санчес Донова

ДА ПАЗИМ 

ЗЕМЯТА ЧИСТА

Хората сме консуматори - свикнали сме, когато нещо от 

материалния ни свят се счупи

 да го заменим с ново. За съжаление така се отнасяме и 

към Земята - експлоатираме и

 замърсяваме, като че ли има друга планета, която да ни 

приюти - уви, не е така.

Екологичен и социален проект, отговарящ на целите и 

приоритетите на програмата. Кандидатът има нужната 

квалификация за осъществяването му. Проектът представя 

ясни цели и конкретни дейности. Някои детайли в 

концепцията следва да се развият. Кандидатът има водеща 

роля и достатъчно опит за успешен резултат. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4619 1172 Музика Мултижанрово

Юлиан 

Владимиров 

Стоичков

"Свободна музика 

за всички"

Свободна музика за всички е проект, целящ да организира 

серия от безплатни концерти, съпътствани от артистични 

работилници и музикални импровизационни сесии.

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Проектът е интересен като идея. Би могл да бъде 

по-подробно описан. Въпреки това експертната комисия 

предлага проектът да бъде финансиран, тъй като участниците 

са двама млади артисти, които могат да развият своите 

намерения, като представят подробно развити дейностите за 

неговата реализация. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4450 1173

Интердисциплина

рен проект

радио театър, 

видео арт

Крис Митков 

Шарков Исмаил

"Исмаил" е интердисциплинарен проект, който събира в 

себе си две различни форми на "неживото" изкуство - 

класическата на радио театър и съвременната на видео арт. 

Общото между тях е, че са основани на един и същ 

съвременен български текст за театър и реализирани от 

един и същ екип.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата 

като планира създаването на две артистични форми, базирани 

на съвременен български драматургичен текст. Проектът е 

добре аргументиран с детайлно описани цели, очаквани 

резултати и творческа концепция. Кандидатът има нужните 

опит и квалификация за качествено изпълнение на заложените 

дейности. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4682 1174

Интердисциплина

рен проект, 

Културно 

наследство, 

Кураторска 

дейност, Нови 

медии, 

Фотография

Художествено-

историческа 

студия

 Фотографско 

документиране/р

епродуциране

 Дигитална 

експозиция

Юлия Любомирова 

Минева-Милчева

Проучване, фото-

документиране и 

дигитална 

изложба на 

емблематични 

образци на 

българското 

църковно 

изкуство в 

сецесионов стил 

от първата 

четвърт на 20. век

Проектът предвижда проучване, атрибуция и фотографско 

документиране на дърворезбения иконостас от 

православния параклис "Св. св. Петър и Павел", 

съществувал до 1946 г. в Софийския царски дворец. 

Иконостасът и други ярки образци на църковното изкуство 

в български сецесионов стил от ранния 20.век ще бъдат 

представени международно в дигитална изложба, 

базирана на високо-технологични фотографски решения и 

възможностите на новите медии.

Добре аргументиран проект за дигитално представяне на 

българско културно наследство чрез прилагането на нови 

технологии в полето.  Кандидатът има опит и познания в 

областта, което ще допринесе за успешното реализиране на 

проекта. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5757 1175 Игрално кино Драма, комедия

Никола Петров 

Миленков Оттук дотук

Мечтаейки за един друг свят насред разпадащата се 

реалност, Явор получава еднопосочен билет към щастието. 

Но мечтите не могат да бъдат сбъднати от някой друг. 

Припознал себе си в младото момче, Александър прави 

всичко възможно да помогне на Явор да поправи своята 

грешка. В желанието си да избяга от родното село, Явор се 

научава да вземе живота си в свои ръце.

Проектът е описан детайлно и реализацията му би 

подпомогнала професионалното развитие на творческия екип. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2044 1176 Игрално кино Екшън

Бисер Ивайлов 

Джонев Кал

Схватка между два война завършва фатално след като се 

оказва, че терена който са избрали е бездънна кална яма.

Проектът е добре изграден и аргументиран. Отговаря на 

целите и приоритетите на програмата. Идеята за екранен 

разказ има потенциал. Реализацията на проектното 

предложение би допринесла за професионалното развитие на 

кандидатите от творческия екип. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND1709 1177

Аудиовизуални 

изкуства, 

Интердисциплина

рен проект, Нови 

медии, 

Фотография НП

Фелия Фидел 

Барух Минута мълчание

Минута мълчание е фото инсталация, чиято цел е да 

доближи посетителите до обстановката в едно от 

емблематичните места на човешкото падение - Аушвиц-

Биркенау, напомняйки, че цивилизацията и дивашката 

жестокост са съвместими. 

 Авторските фотографии на Фелия Барух са поклон към 

шестте милиона загинали.

 Ако запазим минута мълчание за всяка жертва ще мълчим 

11 години и половина.

Проектът засяга общественозначима тема. Отговаря на целите 

на програмата,а  кандидатът притежава необходимия опит и 

квалификация за реализирането му. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2940 1178

Аудиовизуални 

изкуства, 

Документално 

кино, Фотография

Документално 

кино

Веселин 

Детелинов Димов

Топлоцентрала - 

от руините към 

съвременен 

европейски арт 

център

Проектът цели да документира развитието на процеса по 

строежа на Център за съвременни изкуства Топлоцентрала - 

съвместен проект на независимата творческа сцена и СО, 

започнал през 2014 и очакващ се да завърши през март 

2021. Идеята предвижда видео и фото документация на 

строежа на сградата в Южен парк 2, както и кратки 

интервюта с въвлечени и заинтересовани от проекта. 

Крайният резултат ще бъде 20 минутен документален филм 

и множество снимки.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата. 

Проектът ще допринесе за професионалното развитие на 

кандидата и видимостта на процеса по изграждане на Център 

за съвременни изкуства Топлоцентрала. Кандидатът притежава 

необходимия опит за успешно координиране на проекта. 

Експертната комисия предлага конкретизиране на графика за 

изпълние на дейности и конкретизиране на целевите 

аудитории в процеса на реализация на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5693 1179

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, Музика, 

Фотография, Нови 

медии

Панайот Петров 

Панайотов

4x2 : Светът в 

четири ръце

Какво прави музикалният свят, докато в България творят 

първите ни класически композитори? Пианистите Марина 

и Симеон Симеонови, в екип със свои колеги от София и 

Монреал, дават отговор с четири вълнуващи концерта на 4 

ръце. Подготвената от тях богата програма ще бъде 

представена както в концертната зала, така и на открито, 

на места, на които класически изпълнения обикновено не 

са достъпни.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Кандидатът е талантлив, амбициозен професионалист, което 

предполага добър художествен резултат. Идеята е интересна и 

има възможност за награждане на проекта. Груповият проект 

има ясни цели. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3051 1180 Игрално кино Екшън

Албена 

Александрова 

Будинова Кал

Схватка между два война завършва фатално след като се 

оказва, че терена който са избрали е бездънна кална яма.

Проектът е добре изграден и аргументиран. Отговаря на 

целите и приоритетите на програмата. Идеята за екранен 

разказ има потенциал. Реализацията на проектното 

предложение би допринесла за професионалното развитие на 

кандидатите от творческия екип. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5733 1181

Интердисциплина

рен проект

Интердисциплин

арен

Поли Мариова 

Петрова

Стойността на 

Живота

Интерактивен спектакъл в реална среда. Актьорите играят 

сред зрителите на публично място - бар, където те самите 

са в естествената си роля на посетители. В хода на 

действието, те импровизират с темата и подтемите на 

всеки персонаж в нея, като експериментират с активното 

въвличане на публиката в проблематиката на 

представлението. Това се излъчва на живо в интернет. 

Жанрът се променя - от спектакъл отива в риалити и 

завършва в телевизионна игра

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и е 

представен цялостно, планирайки създаването на авторско 

театрално представление в интерактивен формат в несценична 

среда. Целите и дейностите по проекта са ясно представени. 

Препоръчва се в хода на реализацията на проекта да се развие 

стратегия за  привличане на публики, тъй като форматът не 

осигурява публичност сам по себе си. Кандидатът има 

необходимите опит и квалификация. Реализацията на проекта 

би подкрепила разгръщането на творческия потенциал на 

кандидата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5359 1182 Игрално кино Екшън

Евелина Иванова 

Величкова Кал

Схватка между два война завършва фатално след като се 

оказва, че терена който са избрали е бездънна кална яма.

Проектът е добре изграден и аргументиран. Отговаря на 

целите и приоритетите на програмата. Идеята за екранен 

разказ има потенциал. Реализацията на проектното 

предложение би допринесла за професионалното развитие на 

кандидатите от творческия екип. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5727 1183

Документално 

кино

Документално 

кино

Иван Николаев 

Йотов

The Bulgarian 

team/Българският 

екип

Проектът включва създаването на документален филм и 

Интернет сайт. Филмът носи заглавието Българският 

екип/The Bulgarian crew е благодарност, изразена в звук и 

кадри. Посветен е на кинаджиите, благодарение на които 

се снимат чужди продукции в България.

Проектът отговаря на целите на програмата. Кандидатът е 

режисьор на проекта и притежава необходимия опит за 

реализацията му. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5123 1184 Игрално кино Екшън

Кристиян Трайчев 

Негалов Кал

Схватка между два война завършва фатално след като се 

оказва, че терена който са избрали е бездънна кална яма.

Проектът е добре изграден и аргументиран. Отговаря на 

целите и приоритетите на програмата. Идеята за екранен 

разказ има потенциал. Реализацията на проектното 

предложение би допринесла за професионалното развитие на 

кандидатите от творческия екип. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5530 1185

Аудиовизуални 

изкуства, Музика, 

Танц

Българска 

модерна музика 

/ Поп / Бачата

Виктор 

Александров 

Милушев

Песен на 

български език и 

професионален и 

иновативен 

музикално-

танцувален 

видеоклип

Кандидатурата ми е част от групов проект за създаване на 

песен на български език и качествен музикално-танцувален 

видеоклип от доказани професионалисти, който да 

популяризира българската музика и артисти пред широка 

публика по достъпен начин. В проекта е предвиден план за 

устойчивост и надграждане на проектното предложение и 

има ясна стратегия за адаптиране към кризисната 

ситуация. Предвидено е публично разпространение в 

разнообразни канали.

Проект, заявяващ създаването на "Песен на български 

език и професионален и иновативен музикално-танцувален 

видеоклип“. В тази връзка е написан така, че формално да 

отговаря на изискванията на програмата, но липсват 

съществени детайли около творческата концепция и 

реализацията. Непълна и неясна аргументация.  Описанието на 

проекта само повтаря и цитира заложените от програмата 

приоритети без да дава ясна обосновка как проектът отговаря 

на тези приоритети и как ще бъде осъществен. В тази връзка 

комисията е затруднена да прецени потенциала на проекта и 

не препоръчва финансиране. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5172 1186 Игрално кино Екшън

Митко Каменов 

Балабанов Кал

Схватка между два война завършва фатално след като се 

оказва, че терена който са избрали е бездънна кална яма.

Проектът е добре изграден и аргументиран. Отговаря на 

целите и приоритетите на програмата. Идеята за екранен 

разказ има потенциал. Реализацията на проектното 

предложение би допринесла за професионалното развитие на 

кандидатите от творческия екип. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4016 1187

Документално 

кино

Документален 

филм

Йова Любомирова 

Петкова

Мост между 

поколенията

Документалният филм "Мост между поколенията" се 

фокусира върху умиращото българско село и хората, които 

са от изчезващ вид. Тези, чиито житейски опит може да се 

сравнява с културното богатство, което са оставили зад 

себе си Йордан Йовков, Елин Пелин, Чудомир. Филмът е 

опит да се съхрани българското минало, за да може да се 

изгради достойно българско бъдеще.

Проектът отговаря на заложените критерии на програмата, 

кандидатът има необходимия опит да рализира етапите по 

изпълнението за документален филм с фокус хора от 

българското село. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3036 1188 Игрално кино Екшън

Росен Емилов 

Павлов Кал

Схватка между два война завършва фатално след като се 

оказва, че терена който са избрали е бездънна кална яма.

Проектът е добре изграден и аргументиран. Отговаря на 

целите и приоритетите на програмата. Идеята за екранен 

разказ има потенциал. Реализацията на проектното 

предложение би допринесла за професионалното развитие на 

кандидатите от творческия екип. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5441 1189

Аудиовизуални 

изкуства, Нови 

медии, Театър Комедия

Мирослав 

Божидаров 

Симеонов "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 IND4975 1190 Музика съвременен джаз

Атанас Серафимов 

Попов

Съвременен джаз 

с българска 

лирика

Двама от най-наложилите се на българската джаз сцена 

музиканти, с огромен опит в създаването на разнообразни, 

в стилово отношение продукти - Михаил Йосифов и Атанас 

Попов, влизат в творческа колаборация с Велека Цанкова, 

един от най- красивите нови гласове на българския джаз. 

За разпространението и за популяризирането на 

създадения музикален продукт, а именно песни по музика 

на М.Йосифов и текст на В.Цанкова, ще отговаря Елисавета 

Петрушева.

Проектът отговаря на  елите на програмата. Кандидатът е сред 

най-добрите и познати български джаз барабанисти и 

професионалният му опит има потенциал да допринесе за 

високохудожествен резултат. Груповият проект има ясни цели. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4850 1191 Музика Поп музика

Кристина 

Димитрова 

Димитрова

Музикален албум 

Сладките неща

Музикален албум "Сладките неща", съдържащ 13 

музикални изпълнения на утвърдени български 

композитори,текстописци и аранжори.

Проектът отговаря на целите и приоритетите програмата. 

Кандидатът е сред най-изявените и обичани от публиката 

попизпълнители. Финансирането на проектното предложение 

би допринесло за създаване на албум с потенциал за 

устойчивост. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5738 1192

Приложни 

изкуства

Пейзаж с главни 

фигури

Борил Петров 

Петров

Български 

митични създания

Чрез изрисуване на подбраната от нас стена, искаме да 

запознаем широката аудитория с българските обичаи, 

свързани с кукерството, нестинарството и самодивството.

Полезен проект за естетизиране на училищна сграда, но не 

добре аргументиран като идея, съдържание и художествен 

резултат. Не е обосновано включването на толкова много 

участници в проекта. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5477 1193 Музика Мултижанрово

Александър 

Николаев Гегов

"Свободна музика 

за всички"

Свободна музика за всички е проект, целящ да организира 

серия от безплатни концерти, съпътствани от артистични 

работилници и музикални импровизационни сесии.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Кандидатът е талантлив, амбициозен професионалист, което 

предполага добър художествен резултат. Идеята е интересна и 

има възможност за надграждане на проекта. Груповият проект 

има ясни цели. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5141 1194

Архитектура, 

Аудиовизуални 

изкуства, Дизайн, 

Литература, 

Музика Поп-джаз

Росена Цонева 

Екимова

С Мир Е Ние - 

Студиен аудио 

запис на песен и 

видеоклип за 

музикалното 

произведение

Този музикален проект изследва смирението. Смирението 

като резултат на съзнателно решение. То има свойството да 

руши стените на егото, да изгражда мостове между хората 

и да ги обединява. Смирението поражда сила. Във 

видеоклипа "С Мир Е Ние" ще се случват изненади край 

морето и на морското дъно. Музика, архитектура, поезия, 

скулптура и аудиовизуални изкуства ще работят заедно с 

природните сили.

Проектът е интересен и съдържа в себе си визуално отношение 

към музиката, което, очевидно, е свързано с професионалното 

поприще на кандидата. Цялостният проект отговаря на целите 

на програмата както и дейността на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4262 1195 Театър

Явор Кирилов 

Костов Гн Фауст

Осъвременена история по мотиви от класическите разкази 

за Фауст

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата и  

ще допринесе за професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5482 1196

Аудиовизуални 

изкуства, Нови 

медии видео подкаст

Явор Павлов 

Павлов

Кадифено 

интервю

Проектът на Явор Павлов и Тодор Пеев - Съвременни 

Бохеми Кадифено интервю е своеобразен прозорец, през 

който широката публика ще може да следи актуалното в 

българската културна действителност. Видео подкастът 

има за цел да среща обикновения зрител с наложени или 

пробиващи артисти и културни дейци, под формата на 

нестандартно интервю, провеждащо се всеки път на 

различна локация, но на едни и същи кадифен интериор.

Проектът въвежда иновативни елементи в контакта с 

публиката. Отговаря на приоритетите и целите на програмата. 

Проектът ще допринесе за професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5750 1197

Дигитални 

изкуства, Изящни 

изкуства, 

Интердисциплина

рен проект, 

Културен 

мениджмънт, 

Културно 

предприемачеств

о, Приложни 

изкуства, 

Фотография Н/П

Милена Кирилова 

Младенова

Шкафа на 

колекционера

Проектът се състои от изрисуването на отделните 

чекмеджета на шкаф с размери 135х197х40 см със 105 

чекмеджета. 70 броя от чекмеджета са с размери 

18,5х39х8см и 35 броя от чекмеджета са с размери 

18,5х36,5х17,5 см, и продажбата на репродукции на 

изрисуваните повърхности на чекмеджета, върху хартия, 

платно с под-рамка, тениски, чаши, картички, бутилки и 

различни други повърхности.

Груповият проект отговаря на целите и приоритетите на 

програмата и е добре изграден и аргументиран. Би могъл да се 

осъществи интересно и въздействащо. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND3776 1198

Дизайн, Изящни 

изкуства, 

Литература

комикс и 

илюстрация

Мила Чавдарова 

Янева-Табакова На път

"На път" е безсловестна картинна книга за деца, създадена 

чрез средствата на комикса и илюстрацията, в чиято 

сърцевина стои съзерцателният аспект от всяко пътуване, 

било то с влак, самолет, кораб, автомобил, колело или 

пеша. Липсата на текст в историята цели да стимулира 

въображението и речта на децата и посредством вербална 

интерпретация на слуващото се, да ги преврърне от 

активни читатели в съавтори на сюжета.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Би 

помогнал за творческото развитие на кандидата. Има 

потенциал за донадграждане.Избира специфични целеви 

групи за нов комикс, нов безсловесен културен продукт. 

Предназначен е за деца от 5 до 9 години и за родителите им, 

като и в двете поколения ще предизвика творчески импулси. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5852 1199

Документално 

кино

Документален 

филм

Найден 

Христофоров 

Стоянов

Мост между 

поколенията

Документалният филм "Мост между поколенията" се 

фокусира върху умиращото българско село и хората, които 

са от изчезващ вид. Тези, чиито житейски опит може да се 

сравнява с културното богатство, което са оставили зад 

себе си Йордан Йовков, Елин Пелин, Чудомир. Филмът е 

опит да се съхрани българското минало, за да може да се 

изгради достойно българско бъдеще.

Проектът отговаря на заложените критерии на програмата, 

кандидатът има необходимия опит да рализира етапите по 

изпълнението за документален филм с фокус хора от 

българското село. Предлага се за финансиране.



Област от 

изкуството и 

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

TI 144 20 IND2576 1200

Приложни 

изкуства

Пейзаж с 

главни 

фигури

Кристиян 

Станиславов 

Димитрови

Български митични 

създания

Чрез изрисуване на подбраната от нас 

стена, искаме да запознаем широката 

аудитория с българските обичаи, 

свързани с кукерството, нестинарството и 

самодивството.

Полезен проект за естетизиране на 

училищна сграда, но не добре аргументиран 

като идея, съдържание и художествен 

резултат. Не е обосновано включването на 

толкова много участници в проекта. Не се 

отваря биография. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5751 1201

Приложни 

изкуства

Пейзаж с 

главни 

фигури

Михаела 

Каменова 

Маврова

Български митични 

създания

Чрез изрисуване на подбраната от нас 

стена, искаме да запознаем широката 

аудитория с българските обичаи, 

свързани с кукерството, нестинарството и 

самодивството.

Полезен проект за естетизиране на 

училищна сграда, но не добре аргументиран 

като идея, съдържание и художествен 

резултат. Не е обосновано включването на 

толкова много участници в проекта. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5304 1202 Музика

рок, поп, 

фънк

Димитър 

Кръстев Кърнев Нов албум на D2

Проектът предвижда създаване и 

звукозапис на нов албум на група D2, 

съвместно от осем творци. Албумът ще 

съдържа 10 нови песни, в стиловете рок, 

мелъди рок, поп и фънк, върху които 

групата предстои да започне работа.

 Бюджетът на проекта предвижда да 

подпомогне и обезпечи работата на 

кандидатите по композицията на 

музиката, създаване на текстове и 

аранжименти, по репетиционния процес 

и звукозаписа на албума.

Проект за създаване на нов албум на една от 

най-популярните и утвърдени рок групи. 

Биографията и качествата на участниците 

предполагат успешна реализация и достигне 

до широка публика. Отговаря на всички цели 

и приоритети на програмата. Създаването на 

10 изцяло нови произведения с музика, 

аранжименти и текстове е дейност, която 

оправдава по-голямия брой участници и 

може да се финансира в пълна степен като 

групов проект. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5330 1203

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дизайн, Музика, 

Нови медии, 

Изящни 

изкуства, 

Приложни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства Поп.

АНАСТАСИЯ 

НИКОЛАЕВА 

СТОЕВА

ПАЛАЧИНКИ с 

ВИТАМИН Д

Проектът "ПАЛАЧИНКИ с ВИТАМИН Д" 

включва 3 авторски аудиовизуални 

произведения на Дивна Станчева-музика 

и текст, в нейно изпълнение заедно с 

Бенд "aploDissmenti" в студийна и лайф 

версия. Песните са обединени в общ 

аранжимент, дело на Дивна и нейните 

колеги в бенда и представляват 

музикално трио, чрез което певицата 

изразява своето позитивно отношение 

към заобикалящия ни свят в цялата му 

многообразна красота и хармония от 

светли и тъмни моменти.

Проект на млад, но вече доказал се 

изпълнител. Проектът е добре описан и 

изграден, което предполага успешна 

реализация. Отговаря на приоритетите на 

програмата, популяризира българско 

културно съдържание и авторска българска 

музика. Може да се помисли за частично 

опитмизиране на финансирането поради 

големия брой участници с асиметрично, по 

отношение реализацията на проекта, 

натоварване. Приносът на конкретния 

кандидат от груповия проект не е достатъчно 

добре мотивиран, за да убеди комисията в 

нуждата от пълно финансиране и ролята му в 

рамките на проекта. Не се предлага за финансиране.

Входящ номер



TI 144 20 IND4130 1204 Музика

Класическа 

музика/визуа

лни изкуства

Виктория 

Божидарова 

Димитрова

Класическа 

нестандартност

Цикъл от камерни концерти с по-

нестандартен състав, представящи по 

достъпен и интересен начин 

класическата музика в различните епохи, 

като акцентът ще бъде върху даване на 

платформа на млади български 

изпълнители и композитори.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Проектът е добре описан. 

Идеята за популяризиране на камерна 

музика в нестандартни състави е иновативна. 

Участниците в проекта са с добри 

професионални качества. Очаква се добър 

резултат. Реализирането на проекта ще 

подпомогне бъдещото развитие на 

членовете на екипа. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5095 1205

Дизайн, 

Приложни 

изкуства

Проектът е 

напълно 

приложим , 

както да 

бъде 

представен 

като в 

галерийна 

площ, така и 

да влезне 

като 

декорация в 

интериорния 

дизайн и 

проекти.

Веселина 

Росенова 

Дамянова

КАНАТИЦА-

древните кодове на 

родовата памет

Вдъхновена съм от един от древните 

символи, присъстващ в българската 

шевица, Чипровските килими и 

Тракийски съдове . 

 Канатицата, в която са закодирани важни 

символи, като Вечността, мъжкото и 

женското начало, силата на Рода.

 Проектът ми е нов прочит на древната 

символика , превръщайки я в модерен 

обект на изкуството и дизайна - 

композиция от декоративни осветителни 

тела. Материалите зависят от естеството 

и бюджета на проекта.

Интересен проект за популяризиране на 

нематериалното културно наследство чрез 

приложния дизайн. 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 IND5582 1206 Игрално кино Екшън

Симеон Павлов 

Кермечиев Кал

Схватка между два война завършва 

фатално след като се оказва, че терена 

който са избрали е бездънна кална яма.

Проектът е описан детайлно и 

аргументирано. Реализацията му би 

допринесла за професионалното развитие на 

кандидатите от творческия екип. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5756 1207

Аудиовизуални 

изкуства

Росен Иванов 

Тихов

ЕТНИЧЕСКА 

ПАЛИТРА

"Етническа палитра" е проект, който цели 

да разпространява знанието за 

етническите групи и да запази, утвърди и 

развие техните културни ценности и 

традиции. Чрез интернет платформа, 

включваща късометражни документални 

филми с автентични обичаи и 

традиционна музика, се осигурява лесен 

и бърз достъп до информацията и 

посланието, които се стремим да 

предадем- насърчаването към 

толерантност и равенство между всички 

етнически общности в страната.

Проектът има за цел да създаде интернет 

платформа, която да съдържа осем на брой 

документални късометражни филми за всяка 

една от големите етнически групи, които 

съжителстват в страната ни. Проектът е с 

потенциал и отговаря на целите на 

програмата. Кандидатът участва като 

оператор и проектът ще подпомогне 

професионалното му развитие. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5815 1208

Аудиовизуални 

изкуства, 

Етнология, 

Културно 

наследство, 

Музика, Нови 

медии, Фолклор

Мария 

Стефанова 

Вълдобрева Етническа палитра

"Етническа палитра" е проект, който цели 

да разпространява знанието за 

етническите групи и да запази, утвърди и 

развие техните културни ценности и 

традиции. Чрез интернет платформа, 

включваща късометражни документални 

филми с автентични обичаи и 

традиционна музика, се осигурява лесен 

и бърз достъп до информацията и 

посланието, които се стремим да 

предадем- насърчаването към 

толерантност и равенство между всички 

етнически общности в страната.

Проектът е с потенциал и отговаря на целите 

на програмата. Кандидатът участва като 

асистент режисьор и проектът ще 

подпомогне професионалното му развитие. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4872 1209 Музика

Популярна 

музика

Мартин 

Радославов 

Костадинов "Музика без време"

Реализация на мини аудио албум със 

съдържание от 3 неизвестни песни на 

популярни български композитори от 

миналото.

Проект с идея да вдъхне нов живот на малко 

популярни песни на български композитори. 

В тази връзка отговаря на целите и 

приоритетите на програмата и заслужава да 

бъде подкрепен. Творческата биография и 

образование на кандидата предполага 

качествена реализация, но проектът би 

могло да бъде описан по-подробно и 

детайлно. Проектът предоставя 

възможности за представяне на резултатите 

в съвремените платформи за аудио и видео 

споделяне. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5746 1210

Приложни 

изкуства

Пейзаж с 

главни 

фигури

Мария 

Пламенова 

Матовска

Български митични 

създания

Чрез изрисуване на подбраната от нас 

стена, искаме да запознаем широката 

аудитория с българските обичаи, 

свързани с кукерството, нестинарството и 

самодивството.

Полезен проект за естетизиране на 

училищна сграда, но не добре аргументиран 

като идея, съдържание и художествен 

резултат. Не е обосновано включването на 

толкова много участници в проекта. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5749 1211

Приложни 

изкуства

Пейзаж с 

главни 

фигури

Захари Николаев 

Миленков

Български митични 

създания

Чрез изрисуване на подбраната от нас 

стена, искаме да запознаем широката 

аудитория с българските обичаи, 

свързани с кукерството, нестинарството и 

самодивството.

Полезен проект за естетизиране на 

училищна сграда, но не добре аргументиран 

като идея, съдържание и художествен 

резултат. Не е обосновано включването на 

толкова много участници в проекта. Не се предлага за финансиране.



TI 144 20 IND4407 1212

Дигитални 

изкуства, 

Аудиовизуални 

изкуства, 

Интердисципли

нарен проект, 

Нови медии

интерактивна 

аудио-

визуалнa 

инсталация

Антони Петров 

Райжеков БИОЛЕВ

БИОЛЕВ е интерактивна аудиовизуална 

инсталация, която превръща в музика 

изображенията на бактерии отгледани в 

петри-панички от левови монети и 

банкноти. Инсталацията използва 

техниката "Сонификация" - процес на 

преобразуване на цифрови данни в звук. 

Проектът изследва критично понятието 

"стойност", прехвърляйки го в 

биологичната, а след това и в звуковата 

област, като предлага различна 

перспектива към разпределението и 

циркулацията на парите.

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 IND5268 1213

Интердисципли

нарен проект, 

Музика

Класическа 

музика/визуа

лно изкуство

Калина 

Николаева 

Григорова

"Класическа 

нестандартност"

Цикъл от камерни концерти с 

нестандартен състав, представящи по 

достъпен и интересен начин 

класическата музика през различните 

епохи с помощта на мултимедия и 

светлинни ефекти. Акцентът ще бъде 

върху създаване на платформа за млади 

български изпълнители и композитори, с 

цел развитие на индивидуалния почерк.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Проектът е добре описан. 

Идеята за популяризиране на камерна 

музика в нестандартни състави е иновативна. 

Участниците в проекта са с добри 

професионални качества. Очаква се добър 

резултат. Реализирането на проекта ще 

подпомогне бъдещото развитие на 

членовете на екипа. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4984 1214

Аудиовизуални 

изкуства, Нови 

медии

видео 

подкаст

Тодор Прониев 

Пеев Кадифено интервю

Проектът на Тодор Пеев и Явор Павлов - 

Съвременни Бохеми Кадифено интервю е 

своеобразен прозорец, през който 

широката публика ще може да следи 

актуалното в българската културна 

действителност. Видео подкастът има за 

цел да среща обикновения зрител с 

наложени или пробиващи артисти и 

културни дейци, под формата на 

нестандартно интервю, провеждащо се 

всеки път на различна локация, но на 

едни и същи кадифен интериор.

Проектът въвежда иновативни методи за 

контакти с аудиторията и щедопринесе за 

творческото развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND1480 1215 Музика

Съвременна 

класическа 

музика, 

музикален 

спектакъл

Юлиян Стоянов 

Стоянов В тишината

Проектът представя оригинален 

музикален спектакъл, плод на 

сътрудничеството между композитора 

Асен Аврамов и музикантите от ансамбъл 

MYX"D. Сценичната интерпретация е 

оформена като музикално-визуален 

концерт, който пълноценно да използва 

изразните средства, предлагани от 

съчетаването на живото изпълнение със 

съвременни технологии - фотография, 

видео, светлинен дизайн и включване в 

реално време на музиканти от други 

точки на планетата.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Популяризира български 

културно съдържание, конкретно 

оригинален авторски музикален спектакъл. 

Участници са изявени професионалисти с 

доказани успехи. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5340 1216

Музика, Танц, 

Аудиовизуални 

изкуства

Българска 

модерна 

музика / Поп 

/ Бачата

Колина 

Климентинова 

Вълкова

Песен на български 

език и 

професионален и 

иноватиовен 

музикално-

танцувален 

видеоклип

Кандидатурата ми е част от групов 

проект за създаване на песен на 

български език и качествен музикално-

танцувален видеоклип от доказани 

професионалисти, който да 

популяризира българската музика и 

артисти пред широка публика по 

достъпен начин. В проекта е предвиден 

план за устойчивост и надграждане на 

проектното предложение и има ясна 

стратегия за адаптиране към кризисната 

ситуация. Предвидено е публично 

разпространение в разнообразни канали.

Проект, заявяващ създаването на "Песен на 

български 

език и професионален и иновативен 

музикално-танцувален видеоклип“. В тази 

връзка е написан така, че формално да 

отговаря на изискванията на програмата, но 

липсват съществени детайли около 

творческата концепция и реализацията. 

Непълна и неясна аргументация.  

Описанието на проекта само повтаря и 

цитира заложените от програмата 

приоритети без да дава ясна обосновка как 

проектът отговаря на тези приоритети и как 

ще бъде осъществен. В тази връзка 

комисията е затруднена да прецени 

потенциала на проекта и не препоръчва 

финансиране. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5740 1217

Приложни 

изкуства

Пейзаж с 

главни 

фигури

Иван Николаев 

Монев

Български митични 

създания

Чрез изрисуване на подбраната от нас 

стена, искаме да запознаем широката 

аудитория с българските обичаи, 

свързани с кукерството, нестинарството и 

самодивството.

Полезен проект за естетизиране на 

училищна сграда, но не добре аргументиран 

като идея, съдържание и художествен 

резултат. Не е обосновано включването на 

толкова много участници в проекта. Не се предлага за финансиране.



TI 144 20 IND5018 1218 Музика

Съвременна 

класическа 

музика, 

музикален 

спектакъл

Кристиян 

Евгениев Чернев В тишината

Проектът представя оригинален 

музикален спектакъл, плод на 

сътрудничеството между композитора 

Асен Аврамов и музикантите от ансамбъл 

MYX"D. Сценичната интерпретация е 

оформена като музикално-визуален 

концерт, който пълноценно да използва 

изразните средства, предлагани от 

съчетаването на живото изпълнение със 

съвременни технологии - фотография, 

видео, светлинен дизайн и включване в 

реално време на музиканти от други 

точки на планетата.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Популяризира български 

културно съдържание, конкретно 

оригинален авторски музикален спектакъл. 

Участници са изявени професионалисти с 

доказани успехи. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4004 1219

Интердисципли

нарен проект, 

Музика

Класическа 

музика/визуа

лно изкуство

Яна Антониус 

Андринга

"Класическа 

нестандартност"

Цикъл от камерни концерти с 

нестандартен състав, представящи по 

достъпен и интересен начин 

класическата музика през различните 

епохи с помощта на мултимедия и 

светлинни ефекти. Акцентът ще бъде 

върху създаване на платформа за млади 

български изпълнители и композитори с 

цел развитие на индивидуалния почерк.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Проектът е добре описан. 

Идеята за популяризиране на камерна 

музика в нестандартни състави е иновативна. 

Участниците в проекта са с добри 

професионални качества, очаква се добър 

резултат. Реализирането на проекта ще 

подпомогне бъдещото развитие на 

членовете на екипа. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5336 1220 Музика

рок, поп, 

фънк

Радостин 

Веселинов 

Василев Нов албум на D2

Проектът предвижда създаване и 

звукозапис на нов албум на група D2, 

съвместно от осем творци. Албумът ще 

съдържа 10 нови песни, в стиловете рок, 

мелъди рок, поп и фънк, върху които 

групата предстои да започне работа.

 Бюджетът на проекта предвижда да 

подпомогне и обезпечи работата на 

кандидатите по композицията на 

музиката, създаване на текстове и 

аранжименти, по репетиционния процес 

и звукозаписа на албума.

Проект за създаване на нов албум на една от 

най-популярните и утвърдени рок групи. 

Биографията и качествата на участниците 

предполагат успешна реализация и достигне 

до широка публика. Отговаря на всички цели 

и приоритети на програмата и се предлага за 

финансиране. Създаването на 10 изцяло 

нови произведения с музика, аранжименти и 

текстове е дейност, която оправдава по-

голямия брой участници и може да се 

финансира в пълна степен като групов 

проект. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5799 1221

Аудиовизуални 

изкуства, 

Музика Хард-рок

Алекс Валериев 

Цветанов

Видео клип на 

група Caliberty - Mr. 

Good Time

Заснемане, обработка и разпространение 

на видео клип на група Caliberty - Mr. 

Good Time.

Проект на млад изпълнител, който ще 

помогне за развитието и утвърждаването му 

на музикалната сцена. Проектът има ясно 

разписани цели и пера за финансиране и 

отговаря на целите и приоритетите на 

програмата и популяризира българско 

културно съдържание. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5742 1222

Приложни 

изкуства

Пейзаж с 

главни 

фигури

Милена Петрова 

Маврова

Български митични 

създания

Чрез изрисуване на подбраната от нас 

стена, искаме да запознаем широката 

аудитория с българските обичаи, 

свързани с кукерството, нестинарството и 

самодивството.

Полезен проект за естетизиране на 

училищна сграда, но не добре аргументиран 

като идея, съдържание и художествен 

резултат. Не е обосновано включването на 

толкова много участници в проекта.  

Кандидатът не демнострирал опит в 

изрисуването на стенописи. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND2636 1223 Музика

Джаз, 

класика, 

фолклор, 

електронна 

музика

Димитър 

Валериев 

Горчаков

Музика под 

дървото

"Музика под дървото" е работното 

заглавие на проект за записване и 

издаване на дебютен солов албум от 

авторски пиеси за пиано на Димитър 

Горчаков. Произведенията съчетават 

класическа музика и фолклор със 

съвременни течения, като джаз и 

електронна музика.

Проектът отговаря на целите на програмата и 

ще популяризира добър художествен 

продукт с българско съдържание. 

Кандидатът е сред младите надежди на 

новата джаз сцена в България и творческият 

му опит предполага да реализира интересен 

музикален продукт, който ще му даде 

възможност за професионално развитие. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5828 1224 Фотография

Документалн

а фотография

Антон Иванов 

Станков

Интерактивна 

изложба Ново 20 

/двайсе/: Как COVID-

19 промени живота 

ни

Интерактивната документална изложба 

"Ново 20 /двайсе/: Как COVID-19 

промени живота ни" ще представи 21 

фотографии на трима български 

фотографи - Петя Гърноева, Антон 

Станков и Николай Стойков, които 

отразяват как животът и обществото ни 

се променят и адаптират в условията на 

глобалната пандемия. Изложбата ще 

бъде създадена във виртуална галерия, в 

която всеки посетител може да разгледа 

снимките в двуизмерно и триизмерно 

пространство.

Проектът отговаря като цяло на програмата 

за подкрепа на артисти. Кандидатът има 

опита, за да реализира фотографската 

изложба, съвместно с други двама 

фотографи, интерактивният характер на 

изложбата ще допринесе за по-широката 

популярност на резултатите. Проектът е 

добре представен, с конкретни дейности и 

постижими резултати. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5745 1225

Приложни 

изкуства

Пейзаж с 

главни 

фигури

Костадин 

Димитров 

Радичев

Български митични 

създания

Чрез изрисуване на подбраната от нас 

стена, искаме да запознаем широката 

аудитория с българските обичаи, 

свързани с кукерството, нестинарството и 

самодивството.

Полезен проект за естетизиране на 

училищна сграда, но не добре аргументиран 

като идея, съдържание и художествен 

резултат. Не е обосновано включването на 

толкова много участници в проекта. 

Кандидатът не демнострирал опит в 

изрисуването на стенописи. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND3511 1226

Аудиовизуални 

изкуства, 

Игрално кино, 

Кураторска 

дейност, 

Литература, 

Нови медии

Младен 

Младенов 

Печевски

Съвременното кино 

отблизо

"Съвременното кино отблизо" е проект, 

целящ популяризирането на съвременни 

филми, участвали в някои от най-

престижните международни филмови 

фестивали и отличаващи се с актуална 

тематика, въздействащи послания и 

вдъхновяващи сценарии и визии, чрез 

критика, представена по достъпен и 

привличащ вниманието начин.

Рядко избирана отправна гледна точка за 

проект, който ще допринесе за 

разширяването на зрителската аудитория. 

Има потенциал в заявената 

инициатива.Отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND4849 1227

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн мултижанров

Денислава 

Станиславова 

Денева

"Колектив:Бели 

таралежи"

Проектът "Колектив: Бели Таралежи", в 

който Денислава Денева е включена,

 ще създаде пространство, в което всеки 

млад български артист, притежаващ

 съвременен поглед върху изкуството и 

неговите течения, ще може свободно

 да показва свои творби. В Секция: 

Визуални Изкуства, в която аз ще творя, 

посетителите на сайта ще

 могат да видят различни илюстрации и 

да изберат, на кои текстове или

 музикални композиции принадлежат от 

другите секции.

Проектът разширява дигиталните 

пространства за култура и за различни 

гледни точки.        Проектът представя ясни 

цели и конкретни дейности, някои детайли в 

концепцията за доизясняване. Надгражда 

творческо портфолио.

на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5802 1228

Изящни 

изкуства

Христина 

Светлозарова 

Недева

Уединението ражда 

ангели

Самостоятелна изложба, ползваща 

традиционни и модерни художествени 

техники - графика, литография и 

дигитален печат.

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 IND5830 1229 Фотография

Документалн

а фотография

Николай 

Атанасов 

Стойков

Интерактивна 

изложба Ново 20 

/двайсе/: Как COVID-

19 промени живота 

ни

Интерактивната документална изложба 

"Ново 20 /двайсе/: Как COVID-19 

промени живота ни" ще представи 21 

фотографии на трима български 

фотографи - Петя Гърноева, Антон 

Станков и Николай Стойков, които 

отразяват как животът и обществото ни 

се променят и адаптират в условията на 

глобалната пандемия. Изложбата ще 

бъде създадена във виртуална галерия, в 

която всеки посетител може да разгледа 

снимките в двуизмерно и триизмерно 

пространство.

Проектът отговаря като цяло на програмата 

за подкрепа на артисти. Кандидатът има 

опита, за да реализира фотографската 

изложба, съвместно с други двама 

фотографи. Интерактивният характер на 

изложбата ще допринесе за по-широката 

популярност на резултатите.Проектът 

отговаря на целите на програмата и спомага 

популяризирането на бълграско фотографско 

изкуство. Проектът ще допринесе за 

творческото развитие на кандидата и за 

реализацията на проектните дейности. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND4246 1230

Аудиовизуални 

изкуства, 

Музика

Модерна 

българска 

поп музика.

Момчил Жеков 

Колев

Празничен онлайн 

концерт на Ирина 

Флорин

Ирина Флорин представя празничен 

онлайн концерт, който ще бъде излъчен 

във Facebook, YouTube и пр.

 Концертът ще бъде представен на 

коледно-новогодишните празници в 

периода 20-31.12.2020 г. и на 14.02.2021 

г., за празника на виното и любовта. 

 Участват Мартин Стоянов - пиано и 

вокал, Щерион Пилидов-китара и вокал. 

В концерта са включени емблематични 

акустични версии на най-популярните 

песни на Ирина Флорин, аранжирани от 

Момчил Колев.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и популяризира българско 

културно съдържание и авторска българска 

музика. Основният солист в концерта е  име 

в българската поп музика. Проектът отговаря 

на целите на програмата и в груповата му 

версия ще популяризира българска поп 

музика, сътворена от емблематичните за 90-

те поп артисти в лицето на Ирина Флорин и 

Момчил Колев. Проектът е адаптиран за 

кризистни ситуации. 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. Кандидатът притежава 

възможности да реализира проекта, и е 

важен участник. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5700 1231 Музика Поп Рок

Калоян Емилов 

Белчев Пътят към любовта

Песента е драматична, изпълнена с тъга 

за изгубената любов

Проектът, поне формално, отговаря в голяма 

степен на целите и приоритетите на 

програмата, но не е достатъчно ясно, 

подробно и аргументирано описан. На 

базата на това комисията не може да 

прецени потенциала за реализация на 

проекта и съответно не препоръчва 

финансиране. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5342 1232 Музика

рок, поп, 

фънк

Стефан Тодоров 

Попов Нов албум на D2

Проектът предвижда създаване и 

звукозапис на нов албум на група D2, 

съвместно от осем творци. Албумът ще 

съдържа 10 нови песни, в стиловете рок, 

мелъди рок, поп и фънк, върху които 

групата предстои да започне работа.

 Бюджетът на проекта предвижда да 

подпомогне и обезпечи работата на 

кандидатите по композицията на 

музиката, създаване на текстове и 

аранжименти, по репетиционния процес 

и звукозаписа на албума.

Проект за създаване на нов албум на една от 

най-популярните и утвърдени рок групи. 

Биографията и качествата на участниците 

предполагат успешна реализация и достигне 

до широка публика. Отговаря на всички цели 

и приоритети на програмата. Създаването на 

10 изцяло нови произведения с музика, 

аранжименти и текстове е дейност, която 

оправдава по-голямия брой участници и 

може да се финансира в пълна степен като 

групов проект. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND2895 1233 Игрално кино Драма

Крум Тодоров 

Янков

ДОСТОЕВСКИ В ТРИ 

ДЕЙСТВИЯ

През 2021 година се навършват 200 

години от рождението на руския писател 

Фьодор M. Достоевски.

 По този повод искам да разработя 

проектът"Достоевски в три 

действия.Проект от три кратки филма по 

5 минути ,които ще бъдат върху три 

откъса от негови произведения.Филмите 

ще показват 5 минути от съвременния 

профанен живот на човека от последното 

действие на работното му място до 

прибирането му у дома.

Амбициозен проект, косвено отговарящ на 

целите и приоритетите на програмата.  

Проектът има нужда от доразработване и 

детайлизиране.  Предвиденият потенциал за 

развитие за произвеждане на един филм на 

месец не е достатъчно аргументиран. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5690 1234 Музика

концерти, 

музикални 

лектории, 

флашмоб, 

видеоканал

Янко Божков 

Маринов

Колоси: Добри 

Христов, Димитър 

Ненов и Панчо 

Владигеров - 

генеалогия на 

българското и 

европейското в 

музиката им

Проектът се фокусира върху представяне 

на връзката на творчеството на тримата 

български композитори Д. Христов, Д. 

Ненов и П. Владигеров с европейската и 

българската музикални традиции. В него 

са обединени 6-ма млади утвърдени 

музиканти като преки участници и 3-ма 

като непреки - доброволци. Ще бъдат 

реализирани 6 концерта с образователни 

лектории, флашмоб-ове пред къщите на 

композиторите в столицата. Проявите ще 

бъдат излъчени и виртуално.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и залага на разпространение на 

българско съдържание. Професионалната 

биография на кандидата и на останалите 

участници предполага високохудожествен 

краен резултат. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5857 1235 Фотография

Документалн

а фотография

Петя Иванова 

Гърноева

Интерактивна 

изложба Ново 20 

/двайсе/: Как COVID-

19 промени живота 

ни

Интерактивната документална изложба 

"Ново 20 /двайсе/: Как COVID-19 

промени живота ни" ще представи 21 

фотографии на трима български 

фотографи - Петя Гърноева, Антон 

Станков и Николай Стойков, които 

отразяват как животът и обществото ни 

се променят и адаптират в условията на 

глобалната пандемия. Изложбата ще 

бъде създадена във виртуална галерия, в 

която всеки посетител може да разгледа 

снимките в двуизмерно и триизмерно 

пространство.

Проектът отговаря като цяло на програмата 

за подкрепа на артисти. Интерактивният и 

двуезичен  характер на изложбата ще 

допринесе за по-широката популярност на 

резултатите и устойчивост. Кандидатът не е 

приложил пълния пакет с документи и не 

подлежи на оценка на базата на 

предоставената информация. Не се предлага за финансиране.



TI 144 20 IND5419 1236 Музика

джаз и 

съвременна 

класика

Димитър 

Ангелов Бодуров Chameleon brothers

Chameleon Brothers е музикален 

експериментален проект, който използва 

интерактивно взаимодействие с 

публиката. Артистите залагат на 

пресечните точки между композиция и 

импровизация, минимализъм и 

комплексност, акустична и електронна 

среда, които да очертаят силуета на една 

модерна и космополитна музика 

напомняща саундтрак на времето, в 

което живеем. Зад неговото създаване 

стоят двама братя Нейко Бодуров 

/тромпет/ и Димитър Бодуров /пиано/.

Проектът е находчив и модерен, в пълно 

съответствие с приоритетите на програмата; 

има ясни приоритети и задачи.Кандидатът и 

другият участник в предложението са на 

високо, световно музикално ниво и това 

предпоставя добър художествен резултат. 

Проектът е разработен подробно и е 

иновативен по отношение на творческия 

процес. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2667 1237

Театър, Нови 

медии хумор

Венцислав 

Николаев 

Мартинов ЧОВЕКЪТ СМЯХ

"Човекът Смях" е онлайн хумористичен 

спектакъл ,посветен на 80 - годишнината 

/21.03.2021г./ 

 от рождението на популярният 

български народен хуморист - артист- 

имитатора Веселин Павлов

  / Весо Парцала/.

Проектът отговаря като цяло на програмата 

за подкрепа на артисти.Подкрепата на 

кандидата е предпоставка за развитеи на 

бъдеща творческа дейност. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND0242 1238

Изящни 

изкуства, 

Литература, 

Приложни 

изкуства, 

Фотография

Художествен

а литература - 

разкази с 

илюстрации 

смесена 

техника - 

рисунка, 

колаж, 

фотография.

Петя Стоянова 

Радивчева

Просто да не 

повярваш - сборник 

илюстрирани 

разкази

"Просто да не повярваш" е книга с 

разкази и илюстрации за възрастни. 

Илюстрациите са цветни и 

сюрреалистични, комбинация от колаж, 

фотография и акварели. Към проекта се 

предвиждат: 

 представяния на книгата в литературни 

клубове и книжарници в София, съчетани 

с литературни четения, в които ще вземат 

участие актьори; изложба на 

илюстрациите от книгата; отпечатване на 

текста на книгата на Брайлово писмо и 

създаване на аудио и електронн версия.

Проектът е в близост до насоките и целите 

на програмата, с  предвиден голям 

потенциал за последващо популяризиране, 

макар и без приложен доказателствен 

материал за това. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4987 1239 Игрално кино Драма

Васил Руменов 

Цветков "Надежда"/"Hope"

Драма отразяваща проблемите на 

тинейджърите в България от социален 

аспект и тяхната транзакция при 

приобщаването им към социалната 

среда.

 Проектът е добре аргументиран и с ясно 

описани дейности и цели. Има амбицията да  

разшири зрителската аудитория. 

Кандидатите имат потенциал да го изпълнят. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5306 1240 Музика

рок, поп, 

фънк

Симеон 

Венциславов 

Василев Нов албум на D2

Проектът предвижда създаване и 

звукозапис на нов албум на група D2, 

съвместно от осем творци. Албумът ще 

съдържа 10 нови песни, в стиловете рок, 

мелъди рок, поп и фънк, върху които 

групата предстои да започне работа.

 Бюджетът на проекта предвижда да 

подпомогне и обезпечи работата на 

кандидатите по композицията на 

музиката, създаване на текстове и 

аранжименти, по репетиционния процес 

и звукозаписа на албума.

Проект за създаване на нов албум на една от 

най-популярните и утвърдени рок групи. 

Биографията и качествата на участниците 

предполагат успешна реализация и достигне 

до широка публика. Отговаря на всички цели 

и приоритети на програмата и се предлага за 

финансиране. Създаването на 10 изцяло 

нови произведения с музика, аранжименти и 

текстове е дейност, която оправдава по-

голямия брой участници и се препоръчва да 

се финансира в пълна степен като групов 

проект. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5445 1241

Интердисципли

нарен проект, 

Музика, 

Фотография

Биляна 

Детелинова 

Вучкова

Constant Realities - 

Hands

Constant Realities - Hands е иновативен 

интердисциплинарен проект представен 

под формата на изложба - концерт в 

продължение на три дни. Цялостната 

композиция ще включва 

композирана/импровизирана музика 

изпълнена на живо в симбиотика с 

визуални изразни средства - инсталации, 

видео, фотография и осветление, 

включително и интерактивен елемент. 

Общия фокус и центъра на проекта са в 

ръцете.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата. Планираното 

интердисциплинарно произведение има 

потенциал за надграждане и устойчивост 

като част от по-голям авторски проект. 

Крайните резултати ще бъдат публично 

представени и в международен контекст. 

Проектът е добре аргументиран с ясни цели 

и творческа концепция. Кандидатът има 

необходимите опит и квалификация за 

качествена реализация на заложените 

дейности. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2703 1242 Театър

моноспектак

ъл

Ралица Стайкова 

Лъскова-Гацова

Греховната любов 

на Зографа Захарий

Легендата за живота на Захари Зограф,по 

текста на Павел Спасов, ще намери своя 

нов прочит и реализация в автентичното 

пространство - Алиолувата къща, 

двестагодишен възрожденски културен 

ансамбъл, в град Казанлък. Последните 

дни от живота на художника ще оживеят 

на големия чердак на къщата,при 

скърцането на стълбите и старите врати, 

с мириса на отколешен живот, за който 

пазят спомен старите греди и тавани.

Проектът е в близост до насоките и целите 

на програмата. Реализацията би спомогнала 

бъдещото творческо развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5012 1243 Игрално кино Драма

Любослав 

Аврамов Велев "Надежда"/"Hope"

Драма отразяваща проблемите на 

тинейджърите в България от социален 

аспект и тяхната транзакция при 

приобщаването им към социалната 

среда.

 Проектът е добре аргументиран и с ясно 

описани дейности и цели. Има амбицията да  

разшири зрителската аудитория. 

Кандидатите имат потенциал да го изпълнят. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND4175 1244

Анимационно 

кино, Нови 

медии, Театър

Интерактиве

н театър

Васил Петров 

Бовянски

Наши лични 

благородия- 

импровизиран 

видеороман, 

създаден заедно с 

публиката

Наши лични Благороди-импровизиран 

видеороман, създаден заедно с 

публиката-има за цел д позволи на 

публиката да открие артиста в себе си. 

Крайният продукт ще е резултат от 

участието на публиката, но преминал 

през обучението и кураторството при 

създаване на театрално съдържание от 

страна на едни от най-опитните 

импровизатори у нас.Актьори-ментори и 

публика заедно ще създадат нов видео 

роман, който ще бъде достъпен за всеки 

онлайн.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и планира създаването на видео-

роман чрез форматът на импровизационния 

театър и чрез директно въвличане на 

публиката в творческия процес в 

дигиталното пространтво. Подходът за 

реализация на проекта е оригинален и 

поставя база за устойчиво развитие. 

Проектът е аргументиран детайлно и си 

поставя ясни и постижими цели. Кандидатът 

има нужните опит и квалификация за 

успешна реализация на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4453 1245

Изящни 

изкуства

Микро- 

макраме 

/приложно 

изкуство, 

използващо 

техниката на 

възлите. 

Материалите 

са восъчен 

конец и 

полускъпоце

нни камъни. 

/

 Етно- 

племенна 

музика

Силвия 

Методиева 

Силвия 

Методиева 

Силвия 

Методиева

"Древната жена" - 

изложба на микро 

макраме бижутерия 

с допълнителни: 

видео материал, 

показващ техниката 

и авторска музика.

Изложба на микро макраме бижутерия " 

Древната жена". 

 Изложбата ще представи колекция от 

микромакраме бижутерия в галерии в 

три града - София , Пловдив и Бургас, 

съпроводена от аудио и видео материал. 

Видео материалът представя техниката 

на изработка и процеса на сътворяване. 

Аудио записът представлява кратък 

напев към всяко бижу, допълващ 

женския архетипен образ, съответстващ 

на накита.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и цели да популяризира 

непознат занаят. Кандидатът е джаз певица, 

занимава се и с оперно пеене, има опит в 

областта на приложното изкуство 

микромакраме. Подкрепата ще позволи 

представянето на занаята в изложба, което 

има и  образователен елемент. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4492 1246

Документално 

кино

Документалн

о кино

Георги Атанасов 

Тодоров

"Филмът "Пътят на 

воина" - от 

България към 

света"

Проектът "Филмът "Пътят на воина"- от 

България към света" е за превод и 

разпространение на пълнометражния 

документален филм "Пътят на воина" със 

субтитри на английски, френски, немски 

и гръцки език, и неговото лансиране в 

интернет чрез виртуални премиери с 

помощта на български общности в 

чужбина.

Проектът отговаря на заложените цели на 

програмата и ще допринесе за 

популяризирането му сред българска 

публика по света за свещеник Георги Пейчев 

от добруджанското село Жегларци. 

Препоръчва се още на този етап да се 

заложат субтитри на филма и на испански 

език, предвид многобройната българска 

общност в Испания. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5315 1247

Аудиовизуални 

изкуства, 

Музика, Нови 

медии Поп.

ЖЕКО ТОДОРОВ 

ЖЕКОВ

ПАЛАЧИНКИ с 

ВИТАМИН Д

Проектът "ПАЛАЧИНКИ с ВИТАМИН Д" 

включва 3 авторски аудиовизуални 

произведения на Дивна Станчева-музика 

и текст, в нейно изпълнение заедно с 

Бенд "aploDissmenti" в студийна и лайф 

версия. Песните са обединени в общ 

аранжимент, дело на Дивна и нейните 

колеги в бенда и представляват 

музикално трио, чрез което певицата 

изразява своето позитивно отношение 

към заобикалящия ни свят в цялата му 

многообразна красота и хармония от 

светли и тъмни моменти.

Проект на млад, но вече доказал се 

изпълнител. Проектът е добре описан и 

изграден, което предполага успешна 

реализация. Отговаря на приоритетите на 

програмата, популяризира българско 

културно съдържание и авторска българска 

музика и се предлага за финансиране. Може 

да се помисли за частично опитмизиране на 

финансирането поради големия брой 

участници с асиметрично, по отношение 

реализацията на проекта, натоварване. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5319 1248

Аудиовизуални 

изкуства, 

Музика, Нови 

медии Поп.

БОИЛ 

СТАНИМИРОВ 

КАРАНЕЙЧЕВ

ПАЛАЧИНКИ с 

ВИТАМИН Д

Проектът "ПАЛАЧИНКИ с ВИТАМИН Д" 

включва 3 авторски аудиовизуални 

произведения на Дивна Станчева-музика 

и текст, в нейно изпълнение заедно с 

Бенд "aploDissmenti" в студийна и лайф 

версия. Песните са обединени в общ 

аранжимент, дело на Дивна и нейните 

колеги в бенда и представляват 

музикално трио, чрез което певицата 

изразява своето позитивно отношение 

към заобикалящия ни свят в цялата му 

многообразна красота и хармония от 

светли и тъмни моменти.

Проект на млад, но вече доказал се 

изпълнител. Проектът е добре описан и 

изграден, което предполага успешна 

реализация. Отговаря на приоритетите на 

програмата, популяризира българско 

културно съдържание и авторска българска 

музика и се предлага за финансиране. Може 

да се помисли за частично опитмизиране на 

финансирането поради големия брой 

участници с асиметрично, по отношение 

реализацията на проекта, натоварване. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5354 1249 Музика

рок, поп, 

фънк

Деян 

Красимиров 

Каменов Нов албум на D2

Проектът предвижда създаване и 

звукозапис на нов албум на група D2, 

съвместно от осем творци. Албумът ще 

съдържа 10 нови песни, в стиловете рок, 

мелъди рок, поп и фънк, върху които 

групата предстои да започне работа.

 Бюджетът на проекта предвижда да 

подпомогне и обезпечи работата на 

кандидатите по композицията на 

музиката, създаване на текстове и 

аранжименти, по репетиционния процес 

и звукозаписа на албума.

Проект за създаване на нов албум на една от 

най-популярните и утвърдени рок групи. 

Биографията и качествата на участниците 

предполагат успешна реализация и достигне 

до широка публика. Отговаря на всички цели 

и приоритети на програмата и се предлага за 

финансиране. Създаването на 10 изцяло 

нови произведения с музика, аранжименти и 

текстове е дейност, която оправдава по-

голямия брой участници и може да се 

финансира в пълна степен като групов 

проект. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5851 1249

Аудиовизуални 

изкуства, 

Музика, Нови 

медии

Класическа и 

съвременна 

инструмента

лна музика

Симона 

Михайлова 

Михайлова

Фантазии за 

маримба

Създаване на серия видео 

демонстрации/лекции посветени на 

ударните инструменти, по-специално на 

маримбата, които ще са достъпни 

онлайн. В поредицата кратки видеа 

младата инструменталистка ще 

представя различни известни 

произведения за маримба изсвирени от 

нея, с кратко представяне на 

инструмента, автора и др.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Описан е подробно, ясни са 

дейностите и  целевите групи. Кандидатът е  

много талантлив музикант, което личи от 

професионалната му биография. Подкрепата 

на проекта ще спомогне за реализацията на 

младия музикант. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4036 1251

Аудиовизуални 

изкуства, 

Етнология, 

Културна 

антропология, 

Фотография

Документале

н къс филм, 

фотографии и 

жив разказ 

пред публика

Евгения Павлова 

Танева

Спомени за 

промяната

Спомени за промяната е комплексен 

творчески продукт, който се състои от 

жив разказ по време на среща с публика, 

кратък филм и фотографска изложба, 

представящи едно многолико и 

непредвидимо странстване из екзотична 

Индия. Чрез различни изразни средства 

искам да дам нов заряд и гледна точка на 

зрителите към пътешествието и 

изследването му като - духовно и 

естетическо преживяване.

Проектът е добре представен, с описани 

етапи и цели за изпълнение. Кандидатът има 

възможност да надгради своето 

професионално портфолио чрез успешната 

му реализация. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND1545 1252 Танц

съвременен 

танц, 

хореография 

и музика

Александар - 

Георгиев

ПОЕТИЧНИ ТЕЛА - 

изследователски 

проект за нови 

сценични 

продукции

ПОЕТИЧНИ ТЕЛА е хореографско-

музикален изследователски проект, в 

който си сътрудничат 3-ма 

международни хореографи и 2-ма 

музиканти. Резултатът от работата между 

тях ще се представи в рамките на 

фестивал Moving Body, във Варна през 

Ноември. Тази инициатива цели да 

насочи вниманието към самото значение 

на работния артистичен процес в 

сценичено-изпълнителското изкуство и 

неговата важност да съществува и да 

бъде практикуван.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата като планира създаването на нов 

спектакъл в жанра на съвременния танц и 

пърформанс. Проектът е добре 

аргументиран, с ясни цели и дейности и със 

своята комплексност има потенциал за 

устойчиост и бъдещо надграждане. 

Професионалната аудитория ще бъде 

мотивирана да вземе участие в 

съпътстващото работно ателие. Кандидатът 

има нужните опит и квалификация за 

качествено изпълнение на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3009 1253 Дизайн Бижутерия

Евгения 

Лазарова 

Цанкова

"ГЛЕДНА ТОЧКА" 

самостоятелна 

изложба бижута и 

аксесоари за коса

ГЛЕДНА ТОЧКА ще реализира първата 

самостоятелна изложба на автора. 

Изложбата ще включва серия бижута и 

аксесоари за коса от материалите 

алуминий, месинг и сребро. Изложбата 

ще допълнят кратки видео материали, 

показващи гледната точка на автора за 

процеса на създаване на колекцията. 

Изложбата ще има публично 

представяне, а виртуално - ще бъде 

поместена в една българска и една 

международна платформи за 

съвременни бижута и дизайн.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и цели да популяризира серия 

бижута и аксесоари, изработени от 

кандидата в изложба. Кандидатът има 

необходимия опит за реализация на проекта, 

като доктор в областта в НХА. Експертната 

комисия препоръява задълбочаване на 

работа в посока устойчивост. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND3430 1254 Музика

съвременен 

джаз

Велека Цанкова 

Цанкова

Съвременен джаз с 

българска лирика

Двама от най-наложилите се на 

българската джаз сцена музиканти, с 

огромен опит в създаването на 

разнообразни, в стилово отношение 

продукти - Михаил Йосифов и Атанас 

Попов, влизат в творческа колаборация с 

Велека Цанкова, един от най- красивите 

нови гласове на българския джаз. За 

разпространението и популяризацията 

на създадения музикален продукт, а 

именно песни по музика на М.Йосифов и 

текст на В. Цанкова ще отговаря 

Елисавета Петрушева.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата, а кандидатът е сред най-

изявените млади джаз вокалисти на 

съвременната българска джаз сцена. Това 

предпоставя един високохудожествен и 

интересен музикален резултат. Реализацията 

на този групов проект ще подкрепи 

професионалното развитие на млад и 

надежден артист. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4120 1255 Музика, Танц

съвременен 

танц, 

хореография 

и музика

Ники Росен 

Михайлова

ПОЕТИЧНИ ТЕЛА - 

изследователски 

проект за нови 

сценични 

продукции

ПОЕТИЧНИ ТЕЛА е хореографско-

музикален изследователски проект, в 

който си сътрудничат 3-ма 

международни хореографи и 2 

музиканти. Резултатът от работата между 

тях ще се представи в рамките на 

фестивал Moving Body, във Варна през 

Ноември. Тази инициатива цели да 

насочи вниманието към самото значение 

на работния артистичен процес в 

сценичено-изпълнителското изкуство и 

неговата важност да съществува и да 

бъде практикуван.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата като планира създаването на нов 

спектакъл в жанра на съвременния танц и 

пърформанс. Проектът е добре 

аргументиран, с ясни цели и дейности и със 

своята комплексност има потенциал за 

устойчиост и бъдещо надграждане. 

Професионалната аудитория ще бъде 

мотивирана да вземе участие в 

съпътстващото работно ателие, Кандидатът 

има нужните опит и квалификация за 

качествено изпълнение на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3049 1256

Изящни 

изкуства, 

Интердисципли

нарен проект, 

Нови медии

Калина 

Димитрова 

Терзиева

Изложба на Калина 

Димитрова 

"Биофилия", 

19.11.2020 - 

19.12.2020, галерия 

Credo Bonum, гр. 

София

Изложбата на Калина Димитрова 

"Биофилия" е планирана да се случи в 

периода 19.11 - 19

 12.2020 г. в галерия Credo Bonum, София 

/https://credobonum.bg/.

 Всяка от работите в нея е свързана с 

невралгични моменти от 

взаимоотношенията на Човека с

 Природата. Завоюване и изгубване на 

територии. Неспирни конфликти между 

природно и

 технологично. Засяга темата за следата, 

която човек оставя в своето 

съществуване и как тя се

 отпечатва върху останалия свят.

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 IND3033 1257 Фолклор

Народно 

пеене

Велина 

Стефанова 

Иванова

Песните за 

Апостола от 

карловския край - 

жива памет

С проекта "Песните за Апостола от 

карловския край - жива памет", си 

поставям амбициозната задача да издиря 

запазени песни за Левски. Основната 

идея е от събран теренен материал те да 

"оживеят" чрез изпълнение пред 

публика. Освен концерт са предвидени 

изяви във възпоменателните чествания 

от гибелта на Апостола и Трети март. За 

достигане до максимална аудитория е 

предвидено заснемане и 

разпространение в интернет и чрез 

медийните ни партньори.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Популяризира българско 

културно съдържание. Кандидатът има опит 

в музикалната сфера, в която е проектът. 

Експертната комисия предлага 

преосмисляне на крайните цели на спроекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5767 1258 Театър

Комедия-

фарс

Гергана 

Христова 

Стоянова ГЛАС ПОД НАЕМ

Чрез дивайзинг/колаборативно 

творчество, ще се създаде театрално 

представление и късометражен филм 

към него, в които участниците ще 

създават /случват/ пиеса от нищото. С 

комплекс от групови методологии за 

генериране на идеи, ще се изгради 

оригинална - авторска театрална 

постановка. Тя, ще осветли по един 

нестандартен начин /в който участниците 

са и себе си и своите герои 

едновременно/, процеса на 

съвременното студийно дублиране на 

филми.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмта и представя аргументирано и 

детайлна идея за създаване на авторско 

театрално представление с предвидено 

публично разпространение на резултатите в 

интерактивен формат. Проектът е 

интригуващ със своята форма. Кандидатът 

има нужните опит и квалификация за 

качествено изпълнение на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5303 1259 Музика

Рок, поп, 

фънк

Стилиян Деянов 

Ринкоя Нов албум на D2

Проектът предвижда създаване и 

звукозапис на нов албум на група D2, 

съвместно от осем творци. Албумът ще 

съдържа 10 нови песни, в стиловете рок, 

мелъди рок, поп и фънк, върху които 

групата предстои да започне работа.

 Бюджетът на проекта предвижда да 

подпомогне и обезпечи работата на 

кандидатите по композицията на 

музиката, създаване на текстове и 

аранжименти, по репетиционния процес 

и звукозаписа на албума.

Проект за създаване на нов албум на една от 

най-популярните и утвърдени рок групи. 

Биографията и качествата на участниците 

предполагат успешна реализация и достигне 

до широка публика. Отговаря на всички цели 

и приоритети на програмата. Създаването на 

10 изцяло нови произведения с музика, 

аранжименти и текстове е дейност, която 

оправдава по-голямия брой участници и 

може да се финансира в пълна степен като 

групов проект. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND2922 1260

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисципли

нарен проект, 

Нови медии

Желко Георгиев 

Терзиев

Изложба на Желко 

Терзиев и 

Красимир Терзиев

Проектът на Желко Терзиев и Красимир 

Терзиев "Котката на Шрьодингер" е 

изложба, планирана да се случи от 12 

март до 12 април 2021 г. в галерия "Плюс 

359", София - продължение на първата 

съвместна изложба на двамата автори 

през 2018, озаглавена "Ако дърво падне 

в гората и наоколо няма никого, дали ще 

произведе звук?" 

https://plus359gallery.com/2018/06/21/ак

о-дърво-падне-в- гората-и-наоколо-няма.

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 IND1880 1261

Документално 

кино

Борислава 

Кирчева 

Борислава 

Кирчева Кирчева АТАНАТОС

Атанас Скатов разказва, но не за себе си, 

не за експедициите си или за 

"формулата" да си веган. Атанас Скатов 

отлепя повърхностите люспи на фактите, 

измерени в метри, градуси и калории, за 

да разкрие мисията си.

Идеята на проекта е любопитна и 

комуникира с приоритетите на програмата за 

популяризиране на инициативи свързани с 

опазване на околната среда. Комисията 

препоръчва на кандидата да доразвие 

конкретни дейности,  резултати и подход 

към аудиторията в рамките на изпълнение 

на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2949 1262

Етнология, 

Театър, Фолклор

Импровизаци

онен театър 

 Комедия 

 

Трагикомеди

я

Владислав 

Иванов 

Стоименов

Мистерията на 

българските 

приказни сюжети

"Мистерията на българските приказни 

сюжети" ще бъде тематичен 

импровизационен спектакъл. 

Представлението ще се занимае с 

фолклорни образи, легенди и поверия. 

Те няма да бъдат преразказвани, а 

използвани като материал за създаване 

на кратки театрални форми. В нашия 

спектакъл ще сблъскаме добре познати и 

не чак толкова герои и ще ги поставим в 

необичайни за тях обстоятелства, 

предложени от публиката.

Кандидатурата не е пълна. Не е предоставен 

пълен пакет документи, доказващ мотивация 

и творческа концепция на проектното 

предложение. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND2811 1263

Музика, 

Аудиовизуални 

изкуства

- Съвременна 

класическа 

музика

 - Джаз

 - Електронна 

музика

НЕЙКО АНГЕЛОВ 

БОДУРОВ

CHAMELEON 

BROTHERS

Chameleon Brothers е музикален 

експериментален проект, който използва 

интерактивно взаимодействие с 

публиката. Артистите залагат на 

пресечните точки между композиция и 

импровизация, минимализъм и 

комплексност, акустична и електронна 

среда, които да очертаят силуета на една 

модерна и космополитна музика 

напомняща саундтрак на времето, в 

което живеем. Зад неговото създаване 

стоят двама братя Нейко Бодуров 

/тромпет/ и Димитър Бодуров /пиано/.

Проектът е находчив и модерен, в пълно 

съответствие с приоритетите на програмата. 

Кандидатът и другият участник в 

предложението са на високо, световно 

музикално ниво и това предпоставя добър 

художествен резултат. Проектът е 

разработен подробно и е иновативен по 

отношение на творческия процес. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5817 1264

Аудиовизуални 

изкуства, 

Музика, Нови 

медии Поп.

Цветан Цветанов 

Маринов

ПАЛАЧИНКИ с 

ВИТАМИН Д

Проектът "ПАЛАЧИНКИ с ВИТАМИН Д" 

включва 3 авторски аудиовизуални 

произведения на Дивна Станчева-музика 

и текст, в нейно изпълнение заедно с 

Бенд "aploDissmenti" в студийна и лайф 

версия. Песните са обединени в общ 

аранжимент, дело на Дивна и нейните 

колеги в бенда и представляват 

музикално трио, чрез което певицата 

изразява своето позитивно отношение 

към заобикалящия ни свят в цялата му 

многообразна красота и хармония от 

светли и тъмни моменти.

Кандидатурата е част от групов проект, който 

е добре описан и изграден. Отговаря на 

приоритетите на програмата. 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 IND5728 1265

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Интердисципли

нарен проект, 

Музика Н/П

Станимир 

Галинов Иванов Out of the blue

Проект за разпространение на българска 

музика чрез поредица от кратки 

концерти и излъчването на записите им 

онлайн.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и би бил българската версия на 

Tiny Desc Concert, ако се направи с 

отношение и прецизно.Това е находчива 

идея и ще даде възможност на млади 

изпълнители да развият професионалното си 

присъствие през записите и тяхното 

стратегическо разпространение. Творческата 

биография на екипа предполага добри 

резултати. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2976 1266

Документално 

кино

Документале

н уеб сериал

Сияна 

Димитрова 

Недялкова ЕКО уеб сериал

Проектът за "ЕКО уеб сериал" представя 

идеята за създаване на документална 

поредица, в която филмов екип отвежда 

зрителя на различни места в България. 

Сериалът се превръща в кино 

пътеводител, който запознава 

аудиторията с екологични проблеми и 

иновативните методи за справяне с тях 

на организации от различни сектори на 

дейност.

 Кандидатът притежава нужния опит за 

реализиране на проекта. Дейностите дават 

шанс на кандидата за надграждане на 

творческо портфолио. Проектът допринася 

за популяризирането на българската 

природа и повдига темите свързани с 

нейното опазване. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5820 1267

Аудиовизуални 

изкуства, 

Музика, Нови 

медии Поп.

Николай Димов 

Костадинов

ПАЛАЧИНКИ с 

ВИТАМИН Д

Проектът "ПАЛАЧИНКИ с ВИТАМИН Д" 

включва 3 авторски аудиовизуални 

произведения на Дивна Станчева-музика 

и текст, в нейно изпълнение заедно с 

Бенд "aploDissmenti" в студийна и лайф 

версия. Песните са обединени в общ 

аранжимент, дело на Дивна и нейните 

колеги в бенда и представляват 

музикално трио, чрез което певицата 

изразява своето позитивно отношение 

към заобикалящия ни свят в цялата му 

многообразна красота и хармония от 

светли и тъмни моменти.

Кандидатурата е част от групов проект на 

млад, но вече доказал се изпълнител. 

Проектът е добре описан и изграден, което 

предполага успешна реализация. Отговаря 

на приоритетите на програмата, 

популяризира българско културно 

съдържание и авторска българска музика. Предлага се за финансиране.



7 144 20 IND5841 1268

Документално 

кино

Самуил Борисов 

Тачев Ехо

Да осъществя този проект е важно за 

мен, защото ще ми помогне в 

изграждането на име като режисьор и ще 

обогати опита ми в късометражното 

кино. Бих искал да покажа друга гледна 

точка към термина изолация, 

документирайки живота на двама 

възрастни, живеещи в планината. Целя 

да създам повече любопитство на теми 

като самота, деменция и старост. Това би 

бил първият ми късометражен филм, 

който би могъл да ми отвори врати към 

нови проекти.

Проектът отговаря на целите на програмата. 

Реализирането му би подпомогнало 

творческото развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5837 1269

Документално 

кино

Николай 

Пламенов 

Петров Other skatemag

Проектът е заемащ се с изработката на 

онлайн и печатно издание на българско 

списание с предамет българска 

скейтборд и алтернативна култура. 

Издание заемащо се с тази тема не е 

реалност от повече от половин 

десетилетие. Сериозно свързан и 

активен съм в сцените на скейборд, 

алтернативна музика и модерни изкуства 

с контактите и визиите, които се създават 

около споменатите субкултури мисля, че 

момента е назрял за изпълнението на 

проект от този тип.

Проектът е креативен и полезен за 

младежката общност на скейтбордистите у 

нас. Кандидатът има необходимия опит да 

реализира проектоидеята си успешно и 

устойчивоо за онлайн и печатно издание за 

алтернативна култура и скейтборд. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5684 1270 Танц

Съвременен 

Танцов 

Пърформанс

Неда Георгиева 

Ружева МИНУС

МИНУС е New Age танцов пърформанс, 

който търси да покаже, че под целия 

бетон и електричество, софийската 

градска култура активно се храни от 

свойте древни корени. Вдъхновен от 

живата и до ден днешен древна 

традиция на нестинарнството, МИНУС е 

ритуал, който се ражда в едно 

въображаемо техно-езическо бъдеще. В 

него, съвременият човек е по-сам от 

всякога. Поглед забит в земята. Ръце 

прибрани до тялото. Оставен да търси 

другите вътре в себе си.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата представяйки експериментална 

форма, която да изследва фолклорния танц 

през призмата на социалния клубен танц, 

като крайните резултати да бъдат показани 

пред публика. Кандидатът има нужния опит 

и квалификация за изпълнение на 

заложените цели и дейности, а реализацията 

на проекта ще спомогне за разгръщане на 

нейния творчески потенциал. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5719 1271

Културно 

наследство, 

Нови медии, 

Фотография

Художествен

о-

историческа 

студия

 Фотографско 

документира

не/репродуц

иране

 Дигитална 

експозиция

Ненчо 

Костадинов 

Балкански

Проучване, фото-

документиране и 

дигитална изложба 

на емблематични 

образци на 

българското 

църковно изкуство 

в сецесионов стил 

от първата четвърт 

на 20. век

Проектът предвижда проучване, 

атрибуция и фотографско документиране 

на дърворезбения иконостас от 

православния параклис "Св.св. Петър и 

Павел", съществувал до 1946 г. в 

Софийския царски дворец. Иконостасът и 

други ярки образци на църковното 

изкуство в български сецесионов стил от 

ранния 20.век ще бъдат представени 

международно в дигитална изложба, 

базирана на високо-технологични 

фотографски решения и възможностите 

на новите медии.

Проектът отговаря на целите на програмата и 

спомага за популяризиране на българско 

културно съдържание. Кандидатът е 

фотограф, специалист по графично и 

пространствено проектиране и е необходим 

за реализацията на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5814 1272

Аудиовизуални 

изкуства, 

Музика, Нови 

медии Поп.

Стойно 

Йорданов 

Ангелов

ПАЛАЧИНКИ с 

ВИТАМИН Д

Проектът "ПАЛАЧИНКИ с ВИТАМИН Д" 

включва 3 авторски аудиовизуални 

произведения на Дивна Станчева-музика 

и текст, в нейно изпълнение заедно с 

Бенд "aploDissmenti" в студийна и лайф 

версия. Песните са обединени в общ 

аранжимент, дело на Дивна и нейните 

колеги в бенда и представляват 

музикално трио, чрез което певицата 

изразява своето позитивно отношение 

към заобикалящия ни свят в цялата му 

многообразна красота и хармония от 

светли и тъмни моменти.

Кандидатурата е част от групов проект на 

млад, но вече доказал се изпълнител. 

Проектът е добре описан и изграден, което 

предполага успешна реализация. Отговаря 

на приоритетите на програмата, 

популяризира българско културно 

съдържание и авторска българска музика. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5094 1273 Игрално кино

Социална 

драма

Моника 

Георгиева 

Иванова " Ще се случи"

Намерили собствено убежище в големия 

град, трима тийнейджъри се опитват да 

помогнат на приятеля си АНГЕЛ, 

обвиняващ се за безследното изчезване 

на малката му сестра. Изгонването от 

"сктивалището" им, е причина за 

усложнения в психическото състояние на 

АНГЕЛ. В този момент момчетата се 

сблъскват с въпроса "Способен ли си да 

спасиш някой от самия него?".

Проектът е описан аргументирано и с ясни 

цели. Реализацията му би подпомогнала 

професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5855 1274

Документално 

кино

Документалн

о кино

Ася Радева 

Атанасова

"Великите 

български учени на 

20ти век"

Нечувани от никой уникални български 

умове, създатели на иновационни 

патенти, които биха могли да променят 

света. Тях ги има, те са сред нас и са 

национална гордост.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Допринася за 

популяризиране на българската култура, 

история и изкуство. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5821 1275

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Интердисципли

нарен проект, 

Музика Н/П

Вероника 

Христомирова 

Христова Out of the blue

Проект за разпространение на българска 

музика чрез поредица от кратки 

концерти и излъчването на записите им 

онлайн.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата.Това е находчива идея и ще даде 

възможност на млади изпълнители да 

развият професионалното си присъствие 

през записите и тяхното стратегическо 

разпространение. Творческата биография на 

екипа предполага добри резултати. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND1318 1276

Анимационно 

кино, 

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Документално 

кино, 

Интердисципли

нарен проект, 

Музика

Ангелина-Огняна 

Олегова Гочева

"Нова възможност 

за артиста"

Първите четири късометражни филма от 

поредица - алтернативно пространство 

за среща на артиста и неговата публика. 

Трибуна за изява на твореца и 

възможност за запазване на връзката му 

с публиката в независимо и свободно 

онлайн пространство. Чрез опита на 

артиста и зрителя, филмите развиват 

взаимосвързани и общочовешки теми - 

изолация, дистанция, общуване, обич.

Проектът би подпомогнал творческото 

развитие  на кандидата. Проектът отговаря 

на целите и приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3086 1277

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Интердисципли

нарен проект

Визуални 

изкуства

 Видео 

инсталация с 

обекти

Мария Генчева 

Налбантова Суша

Проектът разглежда сушата като 

симптом за нарушена социална тъкан, 

чието здравословно състояние е пряко 

свързано с благополучието на 

обществото. Необходимостта от 

заздравяване на тази тъкан, ни отвежда 

да се вгледаме в сушата, вътре в човека. 

Работата цели художествено обощение, в 

което да рефлектира съвременните 

причини за "засушаването", като 

социално и природно явление, 

представено като съвременен ритуал за 

дъжд, под формата на видео и обекти.

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 IND4943 1278

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Интердисципли

нарен проект, 

Музика Н/П

Георги Иванов 

Георгиев Out of the blue

Проект за разпространение на българска 

музика чрез поредица от кратки 

концерти и излъчването на записите им 

онлайн.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата.Това е находчива идея и ще даде 

възможност на млади изпълнители да 

развият професионалното си присъствие 

през записите и тяхното стратегическо 

разпространение. Творческата биография на 

екипа предполага добри резултати. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5006 1279

Литература, 

Театър, Дейност 

на библиотеки и 

архиви, 

Интердисципли

нарен проект

Отворен 

онлайн 

архив.

Явор Гърдев 

Стефанов

Живият архив - Част 

I

Проектът "Живият архив" се състои в 

подбора, редакцията, обработката и 

публикуването онлайн със свободен 

достъп на авторския ми текстов архив 

/част I/, аудио-архив /част II/, видео-

архив /част III/ и фото-архив /част IV/. 

Първата част, архивът на авторските ми 

текстове, за която кандидатствам тук, и 

която се състои от концептуални 

текстове, манифести, художествени 

текстове, аналитични текстове и 

публицистика обхваща периода 1990-

2020.

Проектът заслужава внимание с приносния 

си характер за увековечаването на значими 

архивни документи. Проектът отговаря на 

целите и приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5860 1280

Документално 

кино

Атанас Георгиев 

Скатов АТАНАТОС

Атанас Скатов разказва, но не за себе си, 

не за експедициите си или за "какво е 

това да си веган". Атанас Скатов отлепя 

повърхностите люспи на фактите, 

измерени в метри, градуси и калории, за 

да разкрие мисията си.

Кандидатурата е част от групов проект. 

Идеята на проекта е любопитна и 

комуникира с приоритетите на програмата за 

популяризиране на инициативи свързани с 

опазване на околната среда. Творческата 

биография на кандидата е представена 

непълно, не е посочен професионален опит 

в сферата на изкуствата и съответно 

кандидата не е допустим по програмата. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND3059 1281 Музика

Електронна 

музика

Младен 

Димитров

"Дълбоко в 

България"

"Дълбоко в България" е музикално 

произведение, съчетаващо естетиката и 

похватите на съвременната електронна 

музика със звуци и музикално-

инструментални фрази взаимствани от 

българската народна музика.

Проектът е описан аргументирано, 

представени са ясно целите, задачите, 

целевите групи. Популяризира се бългаско 

културно съдържание. Кандидатът има 

успешен опит в този жанр.  Подкрепата на 

проекта ще допринесе за творческата 

роализация на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND0078 1282

Литература, 

Фотография

Тодора 

Николова 

Радева

Места за 

разказване

Онлайн сетивен пърформанс, който 

предизвиква публиката активно да 

взаимодейства помежду си. Фокусиран 

върху свързаността между хората, 

пърформансът ще е създаден специално 

за публика от различни двойки 

участници. Проектът цели да развие нови 

аудитории за този вид изкуство, като 

въвлече по-широка и международна 

публика, чрез игровизирана кампания и 

партньорски отношения.

Проектът е описан аргументирано, 

представени са ясно целите, задачите, 

целевите групи. Популяризира се бългаско 

културно съдържание. Кандидатът има 

успешен опит в този жанр. Подкрепата на 

проекта ще допринесе за творческата 

роализация на кандидата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND0103 1283 Театър

Сетивен 

интерактивен 

театър

Габриела 

Данаилова 

Петрова

Свързване - сетивен 

онлайн 

пърформанс

Онлайн сетивен пърформанс, който 

предизвиква публиката активно да 

взаимодейства помежду си. Фокусиран 

върху свързаността между хората, 

пърформансът ще е създаден специално 

за публика от различни двойки 

участници. Проектът цели да развие нови 

аудитории за този вид изкуство, като 

въвлече по-широка и международна 

публика, чрез игровизирана кампания и 

партньорски отношения.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Реализирането на проекта би 

допринесло за творческото развитие на 

екипа. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5162 1284 Театър

Сетивен 

интерактивен 

театър

Величка Илиева 

Джамбазова

Свързване - сетивен 

онлайн 

пърформанс

Онлайн сетивен пърформанс, който 

предизвиква публиката активно да 

взаимодейства помежду си. Фокусиран 

върху свързаността между хората, 

пърформансът ще е създаден специално 

за публика от различни двойки 

участници. Проектът цели да развие нови 

аудитории за този вид изкуство, като 

въвлече по-широка и международна 

публика, чрез игровизирана кампания и 

партньорски отношения.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Реализирането на проекта би 

допринесло за творческото развитие на 

екипа. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5698 1285 Музика

Концерти, 

музикални 

лектории, 

флашмоб, 

видеоканал

Анна 

Сребринова 

Янкова

Колоси: Добри 

Христов, Димитър 

Ненов и Панчо 

Владигеров - 

генеалогия на 

българското и 

европейското в 

музиката им

Проектът се фокусира върху представяне 

на връзката на творчеството на тримата 

български композитори Д. Христов, Д. 

Ненов и П. Владигеров с европейската и 

българската музикални традиции. В него 

са обединени 6-ма млади утвърдени 

музиканти като преки участници и 3-ма 

като непреки - доброволци. Ще бъдат 

реализирани 6 концерта с образователни 

лектории, флашмоб-ове пред къщите на 

композиторите в столицата. Проявите ще 

бъдат излъчени и виртуално.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Утвърждава българско 

културно съдържание. Проектът е добре 

описан. Кандидатът е утвърден  

професионалист с опит и активна творческа 

дейност. Това предполага успешен резултат 

при реализацията на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2033 1286

Документално 

кино, Етнология, 

Културна 

антропология, 

Нови медии, 

Аудиовизуални 

изкуства

Документале

н филм

Владимир 

Александров 

Андонов

Анонимните 

българи-разкази от 

Източните Родопи

Проектът изследва, документира и 

популяризира бита и традициите на 

малко познатата у нас общност на 

алевиите от района на Източните 

Родопи. В центъра на поредица от три 

кратки документални филма са герои, 

чийто живот е белязан от лично събитие, 

преобърнало съдбите им завинаги. 

Посредством интервюта и наблюдения, 

проектът цели да изобрази вярна 

картина на наследниците на вековна 

традиция в съвременен контекст.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и цели да популяризира 

културните традиции на алевиите. Добре 

аргументиран, с ясни цели, дейности и план 

за разпространение на резултатите. 

Кандидатът притежава необходимия опит за 

да реализира успешно проекта. Препоръчва 

се да се привлече научен консултант -

специалист по темата за реализацията на 

филма. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5093 1287

Аудиовизуални 

изкуства

Поредица от 

видео 

композиции 

върху 

съвременна 

поезия

Виктор Живков 

Джаков Вътрешен релеф

Проектът с работно заглавие Вътрешен 

релеф представлява поредица от видео 

композиции и кратки клипове, създадени 

върху поетични произведения от 

съвременната българска поезия. Идеята 

е да бъде потърсена различна гледна 

точка към съвременната поезия и да 

бъде провокиран интерес към 

поетичните текстове от една по-различна 

публика.

Проектът насърчава четенето на съвременна 

българска поезия. Проектът отговаря на 

целите и приоритетите на програмата. 

Реализирането на проекта би спомогнало 

творческото развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5785 1288

Етнология, 

Театър, Фолклор

Импровизаци

онен театър

 Комедия

 

Трагикомеди

я

Неделин 

Веселинов 

Найденов

Мистерията на 

българските 

приказни сюжети

"Мистерията на българските приказни 

сюжети" ще бъде тематичен 

импровизационен спектакъл. 

Представлението ще се занимае с 

фолклорни образи, легенди и поверия. 

Те няма да бъдат преразказвани, а 

използвани като материал за съзадаване 

на кратки театрални форми. В нашия 

спектакъл ще сблъскаме добре познати и 

не чак толкова герои и ще ги поставим в 

необичайни за тях обстоятелства, 

предложени от публиката.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Реализирането на проекта би 

допринесло за творческото развитие на 

екипа. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5686 1289

Интердисципли

нарен проект

Христо Бойков 

Панчев Блок номер 4

"Блок номер 4" изследва процеса, през 

който формираме общото си естетическо 

пространство. Мутацията на фасадите в 

панелните квартали е образността, която 

използваме за отправна точка. Проектът 

търси идентичността и творческия 

потенциал на всеки пиксел от тази 

картина. "Живущите" сме артисти, а 

фасадата е платното на общата ни 

творба. Това е причина да изберем 

работното заглавие "Блок номер 4". Като 

познатото блокче за рисуване.

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 IND4218 1290

Културно 

наследство, 

Литература, 

Театър

Не е 

приложимо

Воил Велимиров 

Велев

"Българската 

литература по 

време на изолация - 

щрихи и контури"

Проектът "Българската литература по 

време на изолация" - щрихи и контури 

ще издири и изследва творби от 

Възраждането до днес, писани по време 

на изолация или занимаващи се с 

нея.Текстовете и анализите ще бъдат 

качат в блог, заедно с аудио записи, 

изпълнени от опитни български актьори.

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 IND5699 1291

Аудиовизуални 

изкуства, 

Изящни 

изкуства, 

Културно 

наследство, 

Музика, 

Приложни 

изкуства, 

Фотография

Българска 

авторска 

песен, 

 Музикален 

видео клип

 Концерт 

 Фотографска 

изложба

 Изложба 

скулптори и 

сценография

Даниел Вълчев 

Василев

Дистанция към 

бъдещето

Дистанция на времето реализира 

звукозапис и видео клип на българска 

песен на Teddy Velvet. Обект на 

изкуството е полусрутената Видинска 

синагога в съчетание с гарвани, взаимно 

носещи символа на преходното и 

връзката духовно-материално. 

Предвидени са и три събития в галерии в 

София, Стара Загора и Видин, всяко 

включващо концерт с авторска музика, 

промо на клипа и изложба с фотографии 

и скулптури от сценографията на 

светлинния артист Nir Vena.

Проект, съдържащ в себе си интересна идея 

за синергия между музика и културно 

наследство и предполагащ добра 

реализация. Проектът е добре обоснован с 

ясни дейности, конкретни резултати и план 

за разпространение. Кандидатът притежава 

опит за реализиране на проекта и 

подкрепата ще развие професионалните му 

умения.  Има осигурено привлечено 

партньорство. Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5636 1292

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Интердисципли

нарен проект

Съвременно 

изкуство / 

Визуални 

изкуства

 Видео 

инсталация с 

обекти

Петър Георгиев 

Райжеков Суша

Проектът разглежда сушата като 

симптом за нарушена социална тъкан, 

чието здравословно състояние е пряко 

свързано с благополучието на 

обществото. Необходимостта от 

заздравяване на тази тъкан, ни отвежда 

да се вгледаме в сушата, вътре в човека. 

Работата цели художествено обощение, в 

което да рефлектира съвременните 

причини за "засушаването", като 

социално и природно явление, 

представено като съвременен ритуал за 

дъжд, под формата на видео и обекти.

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 IND5146 1293

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Документално 

кино, Културно 

наследство, 

Културология, 

Музика

Музика, 

Дигитални 

изкуства, 

История на 

културата, 

Документалн

о кино, 

Културно 

наследство

Владимер 

Иванов 

Царчински

Музиката и 

поезията на 

Димитър Воев в 

началото на 

прехода и 

влиянието и 30 

години по-късно.

Проектът има за основна цел да 

представи под формата на кратък аудио-

визуален продукт - документален филм 

от 15 до 20 мин. разказ-анализ за 

приноса на текстовете и музиката на 

поета Димитър Воев и формирана от него 

група Нова генерация към българската 

култура в началото на прехода и 

влиянието им през годините до 

значението им за най-новите поколения 

днес.

Проект, който изследва и популяризира 

приноса на творец, оставил ярка следа в 

българската поп култура. Отговаря на целите 

и приоритетите на програмата, 

популяризира българско културно 

съдържание. Комисията препоръчва 

конкретизация на дейности  по време на 

изпълнение на проекта. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5844 1294

Интердисципли

нарен проект

Мариана 

Божинова 

Танчева Блок номер 4

Блок номер 4 изследва процеса, през 

който формираме общото си естетическо 

пространство. Мутацията на фасадите в 

панелните квартали е образността, която 

използваме за отправна точка. Проектът 

търси идентичността и творческия 

потенциал на всеки пиксел от тази 

картина. Живущите сме артисти, а 

фасадата е платното на общата ни 

творба. Това е причина да изберем 

работното заглавие Блок номер 4. Като 

познатото блокче за рисуване.

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 IND5500 1295 Дизайн

живописни 

рисунки,стен

описи

Илиана 

Атанасова 

Иванова Стенописи в 17СУ

Идеята на проекта е да бъдат 

изпълнение стенописни рисунки 

,съгласувани с преподавателите и 

директора на училището.

 Под формата на таблици ,форми и 

живописни рисунки да се изрисуват 

стени из коридорите на училището.

Проектът отговаря на целите на програмата. 

Кандидатът има необходимия опит и 

квалификация да реализира проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2686 1296

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, 

Културно 

наследство, 

Приложни 

изкуства

Дигитални 

медии

Мария 

Георгиева 

Фотева

Символи и 

значения на 

Глаголицата в 

съвремието ни

Глаголицата, хората са забравили за 

нейното съществуване. Как може да се 

преоткрие древната писменост в 

забързаното ни съвремие? Ще се 

преплетат ли писменост и символи от 

шевиците в нещо обогатяващо за 

днешният ден?

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и цели да популяризира 

българската култура чрез приложно 

изкуство, насочено основно към детска 

публика. Кандидатът притежава 

необходимия опит за да реализира успешно 

проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4525 1297 Литература поезия

Александър 

Десимиров 

Арнаудов

Нова Асоциална 

Поезия

Нова Асоциална Поезия е онлайн 

литературно пространство за култура и 

литература. Сайтът бива създаден преди 

2 години и извършва ежемесечна 

дейност под формата на електронни 

публикации споделяне на сайта 

newasocialpoetry.com, фейсбук страница 

и група Нова Асоциална поезия . С 

помощта на проекта Творчески 

Инициативи група млади студенти цели 

развитие и подобряване на 

устойчивостта и годишната дейност на 

списанието.

Групов проект на студенти, който цели 

създаване на онлайн литературно 

пространство. Проектът отговаря на 

приоритетите на програмата, Реализирането 

му ще спомогне професионалното развитие 

на кандидата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND4527 1298

Аудиовизуални 

изкуства, 

Музика, 

Фолклор

етно-рок, 

етно-пънк, 

индифолк, 

български 

фолклор, 

музикално-

драматични 

произведени

я с български 

народни 

мотиви.

Мирослав 

Антонов 

Моравски

Бел Ветър, Черен 

Друм

"Бел Ветър, Черен Друм" e проект за 

kонцептуален музикален албум с 

авторски композиции и български 

традиционни фолклорни песни, записан 

и изпълнен на живо с традиционни и 

модерни инструменти като: 

 Гайда, китара, тамбура, бас, тъпан, 

барабани и перкусии и многогласни 

вокали.

 Същият ще бъде представен на живо със 

сценичен спектакъл с кратки истории по 

самите композиции, основани на 

фолклорни легенди и песни.

Проектът отговаря на задачите и 

приоритетите на програмата, популяризира 

българско културно съдържание с 

концептуален музикален албум. Кандидатът 

има опит в представяне проекти в този жанр. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5397 1299 Литература Поезия

Стефан Василев 

Прасков

Нова Асоциална 

Поезия

Нова Асоциална Поезия е онлайн 

литературно пространство за култура и 

литература. Сайтът бива създаден преди 

2 години и извършва ежемесечна 

дейност под формата на електронни 

публикации споделяне на сайта 

newasocialpoetry.com, фейсбук страница 

и група Нова Асоциална поезия. С 

помощта на проекта Творчески 

Инициативи група млади студенти цели 

развитие и подобряване на 

устойчивостта и годишната дейност на 

списанието.

Групов проект на студенти, който цели 

създаване на онлайн литературно 

пространство. Проектът отговаря на 

приоритетите на програмата, Реализирането 

му ще спомогне професионалното развитие 

на кандидата. Предлага се за финансиране.



Област от 

изкуството и 

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

TI 144 20 IND3951 1300 Музика

Съвременна 

класическа 

музика, 

музикален 

спектакъл

Смиляна 

Лъчезарова 

Лозанова В тишината

Проектът представя оригинален музикален спектакъл, 

плод на сътрудничеството между композитора Асен 

Аврамов и музикантите от ансамбъл MYX"D. Сценичната 

интерпретация е оформена като музикално-визуален 

концерт, който пълноценно да използва изразните 

средства, предлагани от съчетаването на живото 

изпълнение със съвременни технологии - фотография, 

видео, светлинен дизайн и включване в реално време на 

музиканти от други точки на планетата.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Популяризира български културно съдържание, конкретно 

оригинален авторски музикален спектакъл. Проект на 

доказани професионалисти с оргинална и актуална идея. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND1050 1301 Танц

Съвременен 

танц, 

хореография 

и музика

Жана Пенкова 

Пенчева

ПОЕТИЧНИ ТЕЛА - 

изследователски 

проект за нови 

сценични продукции

ПОЕТИЧНИ ТЕЛА е хореографско-музикален 

изследователски проект, в който си сътрудничат 3-ма 

международни хореографи и 2-ма музиканти. Резултатът 

от работата между тях ще се представи в рамките на 

фестивал Moving Body, във Варна през Ноември. Тази 

инициатива цели да насочи вниманието към самото 

значение на работния артистичен процес в сценичено-

изпълнителското изкуство и неговата важност да 

съществува и да бъде практикуван.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата като 

планира създаването на нов спектакъл в жанра на 

съвременния танц и пърформанс. Проектът е добре 

аргументиран, с ясни цели и дейности и със своята 

комплексност има потенциал за устойчиост и бъдещо 

надграждане. Професионалната аудитория ще бъде 

мотивирана да вземе участие в съпътстващото работно ателие. 

Кандидатът има нужните опит и квалификация за качествено 

изпълнение на проекта. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND2697 1302

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Музика, Танц

Българска 

модерна 

музика / Поп / 

Бачата

Мартин Томов 

Велев

Песен на български 

език и 

професионален и 

иновативен 

музикално-

танцувален 

видеоклип

Кандидатурата ми е част от групов проект за създаване на 

песен на български език и качествен музикално-

танцувален видео клип от доказани професионалисти, 

който да популяризира българската музика и артисти 

пред широка публика по достъпен начин. В проекта е 

предвиден план за устойчивост и надграждане на 

проектното предложение и има ясна стратегия за 

адаптиране към кризисната ситуация. Предвидено е 

публично разпространение в разнообразни канали.

Проект, заявяващ създаването на "Песен на български 

език и професионален и иновативен музикално-танцувален 

видеоклип“. В тази връзка е написан така, че формално да 

отговаря на изискванията на програмата, но липсват 

съществени детайли около творческата концепция и 

реализацията. Непълна и неясна аргументация.  Описанието на 

проекта само повтаря и цитира заложените от програмата 

приоритети без да дава ясна обосновка как проектът отговаря 

на тези приоритети и как ще бъде осъществен. В тази връзка 

комисията е затруднена да прецени потенциала на проекта и 

не препоръчва финансиране. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND5311 1303 Литература поезия

Мартина Емилова 

Василева

Нова Асоциална 

Поезия

Нова Асоциална Поезия е онлайн литературно 

пространство за култура и литература. Сайтът бива 

създаден преди 2 години и извършва ежемесечна 

дейност под формата на електронни публикации 

споделяне на сайта newasocialpoetry.com, фейсбук 

страница и група Нова Асоциална поезия . С помощта на 

проекта Творчески Инициативи група млади студенти 

цели развитие и подобряване на устойчивостта и 

годишната дейност на списанието.

Групов проект на студенти, който цели създаване на онлайн 

литературно пространство. Проектът отговаря на приоритетите 

на програмата. Реализирането му ще спомогне 

професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5846 1304 Музика Фолклор

Живка Димитрова 

Тодорова

Магията на 

българската каба 

гайда

Документален филм за каба гайдата и нейното мистично 

място в българското културно наследство.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Популяризира българско културна съдържание. Идеята за 

документален филм за каба гайдите и актуална и интересна. 

Проектът е описан в голяма степен подробно. В него участват 

опитни изпълнители на този инструмент. Предвижда се 

оригинална визия. Има логистика за разпространението на 

филма. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5221 1305 Театър

Документален

/Политически 

Театър

Лилия Руменова 

Младенова

Змията хапе най-

силно, когато знае, че 

умира

Проектът представлява първата фаза от създаването на 

театрален спектакъл, който разказва историята на 

Десислава Иванчева и Биляна Петрова, бившите кмет и 

заместник-кмет на район "Младост". Необходимите 

средства ще бъдат използвани за проучване, събиране на 

материали, създаване на текст чрез процес на актьорски 

опити в репетиции и подкрепа в търсенето на 

партньорства. Тази фаза ще кулминира в споделяне на 

материали пред публика.

Проект за документален политически театър, който е слабо 

развит в България. Аргументацията на проекта е детайлна и 

изчерпателна. Проектът има потенциал за устойчиво развитие, 

а неговата реализация би спомогнала за развиване творческия 

потенциал на кандидата, който има необходимите опит и 

квалификация за изпълнение на заложените задачи. Предлага се за финансиране 

Входящ номер



TI 144 20 IND0833 1306 Музика

Българска 

фолклорна 

музика, дръм 

енд бейс, 

дъбстеп, трип 

хоп. Иван Сашев Шопов

Дебютен албум на 

Trigaida с 

наименование ELATE

Албумът ELATE е дебютен за триото Trigaida, събиращ на 

едно място вдъхновението, идеите и опита на Иван 

Шопов, Георги Маринов и Ася Пинчева. Чрез него триото 

представя 10 записа, базирани на български фолклорни 

творби, които са преплетени със съвременни жанрове 

като drum and bass, dubstep и trip hop. ELATЕ носи 

популярно звучене, разкривайки един нов прочит на 

българското музикално наследство и създава мост между 

поколенията.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Издаването на дебютен албум ще допринесе за творческото 

развитие на участниците. Идеята предполага оригинални 

подходи при синтеза на фолклор със съвременни популярни 

жанрове.Проектът има творчески потенциал и възможности за 

добра реализация и развитие. Целевите групи са ясни. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5803 1307

Музика, 

Фолклор Фолклор

Павлин Димитров 

Гроздев

Магията на 

българската каба 

гайда

Документален филм за каба гайдата и нейното мистично 

място в българското културно наследство.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Популяризира българско културно съдържание. Идеята за 

документален филм за каба гайдите е актуална и интересна. 

Проектът е описан в голяма степен подробно. В него участват 

опитни изпълнители на този инструмент. Предвижда се 

оригинална визия. Има логистика за разпространението на 

филма. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND4449 1308 Музика

Поп и джаз 

музика

Вяра Игнатова 

Панталеева

Коледна песен на 

Вяра Панталеева и 

"Нощни птици" бенд

Коледна песен на Вяра Панталеева и "Нощни прици" бенд 

е проект за създаване на нова, българска, авторска 

коледна песен. Песента ще бъде издържана в 

стилистиката на 40-те, 50-те и 60-те години, суинг и ретро 

звученето. Целта на проекта е да бъде създадена песен, 

която да остане във времето и да създава топло и светло 

усещане по време на Коледните празници.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и ще даде 

възможност за професионално развитие на млад поп 

изпълнител, който е сред обичаните певци от новото 

поколение. Проектът е детайлно описан, с ясни цели и целеви 

групи. Кандидатът има необходимите качества за реализация 

на проекта. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND2791 1309 Театър

Не е 

приложимо.

Василена Кънчева 

Кънева "Родословно дърво"

"Родословно дърво" е театрален спектакъл по текстове на 

българските автори и драматурзи Йордан Йовков и 

Йордан Радичков, обединени жанрово и смислово под 

темите за корените ни и паметта на клетките, която 

носим в себе си от нашите предшественици. Замислен е 

като част от репертоарния план на Център за култура и 

дебат "Червената къща "Андрей Николов"" за сезон 

2020/2021.

Проектът отговаря на заложените цели на програмата и би 

развил творческия потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND3106 1310

Изящни 

изкуства, 

Литература графика

Николай Емилов 

Златанов

Авторско 

библиофилско 

издание озаглавено

Авторско библиофилско издание "Отблясъци в очите ти" 

представлява ръчно изработена книга като съчетание на 

текст в поетична форма и илюстрации от автора, чрез 

ръчното отпечатване на класични дълбоко печатни 

гравюри.

Проектът отговаря на заложените цели на програмата и би 

развил творческия потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5415 1311

Изящни 

изкуства

Портрет, 

пейзаж, 

натюрморт

Бояна Иванова 

Петкова АКВАРЕЛНИ МИГОВЕ

Подготовка и израбока на календари и сувенири с 

авторски изображения

Проектното предложение предоставя оскъдно описание и 

информация относно проекта и автора. Липсва информация за 

активността на кандидата и характера на неговите 

художествени практики. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND5784 1312

Музика, 

Фолклор

Стефан Данаилов 

Дичев

Магията на 

българската каба 

гайда

Документален филм за каба гайдата и нейното мистично 

място в българското културно наследство.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Популяризира българско културно съдържание. Идеята за 

документален филм за каба гайдите е актуална и интересна. 

Проектът е описан в голяма степен подробно. В него участват 

опитни изпълнители на този инструмент. Предвижда се 

оригинална визия. Има логистика за разпространението на 

филма. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5787 1313

Музика, 

Фолклор

Тодор Михайлов 

Михайлов

Магията на 

българската каба 

гайда

Документален филм за каба гайдата и нейното мистично 

място в българското културно наследство.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Популяризира българско културно съдържание. Идеята за 

документален филм за каба гайдите е актуална и интересна. 

Проектът е описан в голяма степен подробно. В него участват 

опитни изпълнители на този инструмент. Предвижда се 

оригинална визия. Има логистика за разпространението на 

филма. Предлага се за финансиране 



TI 144 20 IND5773 1314 Музика Фолклор Атанас Иванов Пеев

Магията на 

българската каба 

гайда

Заради многобройните избрани локации за снимане, са 

обезпечени разходи за логистика и настаняване; 

звукозаписна, компютърна и снимачна техника.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Популяризира българско културно съдържание. Идеята за 

документален филм за каба гайдите е актуална и интересна. 

Проектът е описан в голяма степен подробно. В него участват 

опитни изпълнители на този инструмент. Предвижда се 

оригинална визия. Има логистика за разпространението на 

филма. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND3822 1315

Етнология, 

Театър, 

Фолклор

Импровизаци

онен театър

 Комедия

 

Трагикомедия

Боян Светославов 

Петров

Мистерията на 

българските 

приказни сюжети

"Мистерията на българските приказни сюжети" ще бъде 

тематичен импровизационен спектакъл. 

Представлението ще се занимае с фолклорни образи, 

легенди и поверия. Те няма да бъдат преразказвани, а 

използвани като материал за съзадаване на кратки 

театрални форми. В нашия спектакъл ще сблъскаме 

добре познати и не чак толкова герои и ще ги поставим в 

необичайни за тях обстоятелства, предложени от 

публиката.

Груповият проект отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Изпълнението му ще допринесе за творческото 

развитие на кандидата. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5781 1316

Музика, 

Фолклор

Николай Петров 

Беляшки

Магията на 

българската каба 

гайда

Документален филм за каба гайдата и нейното мистично 

място в българското културно наследство.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Популяризира българско културно съдържание. Идеята за 

документален филм за каба гайдите е актуална и интересна. 

Проектът е описан в голяма степен подробно. В него участват 

опитни изпълнители на този инструмент. Предвижда се 

оригинална визия. Има логистика за разпространението на 

филма. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND4178 1317

Дигитални 

изкуства Видео Aрт

Волен Михайлов 

Пенев

Ръководство за път 

без изход

"Ръководство за път без изход" е онлайн видео арт, който 

изследва това, как 9 артисти от 9 различни държави и 

сфери на културата се справят с последствията от 

изолацията през пандемията COVID-19, както и от 

последвалата я криза. Проекта се зароди във виртуалната 

ми комуникация с мои колеги и познати през последните 

няколко месеца. Той цели да изведе по-скоро 

позитивните ползи от новосъздалите се рестрикции пред 

младите творци в Европа.

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 IND5774 1318 Музика Фолклор

Ангел Андонов 

Николов

Магията на 

българската каба 

гайда

Документален филм за каба гайдата и нейното мистично 

място в българското културно наследство.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Популяризира българско културно съдържание. Идеята за 

документален филм за каба гайдите е актуална и интересна. 

Проектът е описан в голяма степен подробно. В него участват 

опитни изпълнители на този инструмент. Предвижда се 

оригинална визия. Има логистика за разпространението на 

филма. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5712 1319 Музика

концерти, 

музикални 

лектории, 

флашмоб, 

видеоканал

Анастасия 

Федоривна 

Алтухова

Колоси: Добри 

Христов, Димитър 

Ненов и Панчо 

Владигеров - 

генеалогия на 

българското и 

европейското в 

музиката им

Проектът се фокусира върху представяне на връзката на 

творчеството на тримата български композитори Д. 

Христов, Д. Ненов и П. Владигеров с европейската и 

българската музикални традиции. В него са обединени 6-

ма млади утвърдени музиканти като преки участници и 3-

ма като непреки - доброволци. Ще бъдат реализирани 6 

концерта с образователни лектории, флашмоб-ове пред 

къщите на композиторите в столицата. Проявите ще 

бъдат излъчени и виртуално.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

популяризира българско културно съдържание. Проектът е 

добре описан. Кандидатът е утвърден професионалист с опит 

и активна творческа дейност. Това предполага много добър 

резултат при реализацията на проекта. Предлага се за финансиране 



TI 144 20 IND3460 1320

Дизайн, Нови 

медии

Катрин Димитрова 

Димитрова

Скритите съкровища 

на София - Sofia 

Hidden Gems

Месечно онлайн базирано списание - позиционирано в 

две социални мрежи, което ще бъде разпространявано 

свободно. Списанието ще разглежда София като градско 

пространство, което е съвкупност от множество култури, 

разбирания, хора и артисти. Фокусът на проекта е да 

запознава българската и чуждестранна публика с 

българско изкуство от различни жанрове и култура, както 

и различни артисти и културни дейци чрез интервюта, 

текстове и видеа.

Проектът отговаря на целите на програмата да създава 

виртуални пространства за култура. Реализацията на проекта 

би спомогнала професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND0581 1321

Изящни 

изкуства

Експеримента

лна живопис и 

мултимедийн

а инсталация.

Петко Симеонов 

Петков-Дурмана Двойни картини

Проект "Двойни картини" представя чрез мултимедийна 

инсталация от картини историята на фейсбук групата 

"Купи изкуство, подкрепи художник", създадена от Петко 

Дурмана по време на извънредното положение поради 

КОВИД 19. Те са изпълнени по технология, разработена 

от Дурмана и във всяка картина има два слоя 

изображения, горният се разглежда с невъоръжено око, а 

вторият чрез инфраред устройства. Изложбата ще бъде в 

галерия Контраст през март 2021 г.

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 IND5853 1322

Интердисцип

линарен 

проект

Класическа 

музика/ 

Визуално 

изкуство

Иванна Калинова 

Давчева

"Класическа 

нестандартност"

Цикъл от камерни концерти с нестандартен състав, 

представящи по достъпен и интересен начин 

класическата музика през различните епохи с помощта на 

мултимедия и светлинни ефекти. Акцентът ще бъде върху 

създаване на платформа за млади български 

изпълнители и композитори, с цел развитие на 

индивидуалния почерк.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Проектът е добре описан. Идеята за  популяризиране на  

камерна музика в нестандартни състави е иновативна. 

Участниците в проекта са с добри професионални качества, 

очаква се добър резултат. Реализирането на проекта ще 

подпомогне бъдещото развитие на членовете на екипа. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5792 1323 Танц

Класически 

балет Ася Драгиева Енева

Първото 

полупрофесионално 

балетно училище в 

България

Школа за класически балет със статут на 

полупрофесионално училище Идеята на проекта е да 

бъде осъществен чрез балетна в школата "Пирует", 

основана през 2018г. Студиото има амбицията да се 

превърне в полупрофесионално балетно училище, в 

което да се провеждат както практически танцови 

занимания, така и теоритични уроци за обогатяване на 

културата на децата в областта на изкуството.

Проектът е с потенциал за устойчивост и надграждане на 

проектното предложение и след финализиране на 

планиранирания времеви график. Проектът отговаря на 

приотитетите и целите на програмата. Кандидатът има 

необходими опит и квалификация за успешна реализация на 

планираните проектни дейности. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND4520 1324

Интердисцип

линарен 

проект, 

Театър

Интерактивен 

пърформанс

Милена Станойевич 

Станойевич

Необикновено по-

близо

Проектът цели да въвлече публиката в интерактивен 

пърформанс като активен участник и съ-творец по време 

на случването. За да постигне това, пърформансът 

заимства и обединява елементите на театър на сетивата-

лабиринт, имерсивни театрални практики и моделите на 

спонтанните взаимоотношения на хората на Джейкъб 

Морено. Пърформансът фокусира върху нещата, които ни 

свързват отвъд предразсъдъците ни, представите ни 

един за друг и определенията ни.

Проектът отговаря на целите на програмата и се фокусира 

върху разпространение на българско културно съдържание.

Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5329 1325 Литература Роман

Мартин Атанасов 

Ралчевски "Вечност"

Написване, редактиране, издаване и представяне пред 

публиката в България и чужбина на роман със заглавие 

"Вечност", посветен на откриването и създаването на 

непреходните ценности в традицията на българското 

общество през призмата на християнското мислене.

Проектът отговаря на заложените цели на програмата и би 

развил творческия потенциал на кандидата.

Предлага се за финансиране 



TI 144 20 IND4283 1326 Нови медии

Проектът 

може да се 

дефинира 

като:

 - 

изложба/селе

кция/експози

ция

 - събитие в 

сферата на 

дизайна

 - кураторска 

дейност

 - пърформанс

 - 

изкуствоведск

а лекция

Цвета Росенова 

Добрева КИЧ ЛОВ

Идеята е Кич Лов да се реализира като изложба на 

авторски пана в кич стилистика и представи селекция 

предмети, които представят основните характеристики на 

кич естетиката.

 Кичът комерсиализира любовта. А денят, превърнал 

чувството на влюбеност и обич в индустрия за изкарване 

на пари, е Св. Валентин. Именно заради това идеята е 

проектът да започне няколко дни преди Св. Валентин и 

да завърши именно на 14 февруари.

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 IND5722 1327 Музика

Instrumental 

Soul, 

Alternative 

Jazz, Fusion

Явор Атанасов 

Милчев Thoughts and Chords

THOUGHTS AND CHORDS е краткосвирещ албум, 

съдържащ три песни. Първият албум на Явор Милчев 

разказва за потиснатите желания, които човекът има. 

Забързаното и объркано ежедневие изтощава индивида, 

карайки го рано или късно да погледне и към себе си. 

След момента на катарзис идва покоя, сладкото 

успокоение.

Проект на млад изпълнител, който ще му помогне да се 

развие и утвърди на музикалната сцена. Отговаря на целите и 

приоритетите на програмата в голяма степен и предвижда 

публично разпространение на планираните дейности. 

Проектът може да е по-ясно описан и структуриран. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND0924 1328 Музика

Класическа 

музика Иван Петров Янъков

Виртуален клавирен 

рецитал и беседа

Иван Янъков ще представи филм с клавирен рецитал и 

беседа. 

 

 Рециталът ще включи соната от Бетовен, във връзка с 250-

та му годишнина, както и български клавирни творби. 

Беседата, на български с английски субтитри, ще засегне 

ритмичното богатство на българската музика.

 

 Проектът ще бъде първо пуснат като лайв стрийм в 

редица онлайн платформи, а впоследствие и промотиран 

на широка международна публика чрез Фейсбук, 

YouTube и медийни партньори.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Популяризира българско културно съдържание. Описан е 

подробно и конкретно аргументирано. Целевите групи и 

възможностите за разпространение са ясни. Кандидатът е 

признат изявен пианист с висок творчески потенциал за 

проекта, което предполага и много добър художествен 

резултат. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5562 1329

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Музика, 

Фолклор

Българска 

музика - 

класическа, 

фолклорна и 

съвременна

Лора Едуард 

Паносян

Триптих за пиано, 

арфа и глас

Проект на Мартина Табакова за създаване и 

разпространение на културен продукт-аудио и 

видеозапис на три български произведения с различно 

жанрово съдържание-класическа музика,фолклорна 

песен и съвременна творба.Те имат за цел да 

популяризират красотата на родната музика и 

великолепието на природата на България чрез кадри на 

уникални кътчета от родината,в центъра на които ще са 

един роял,една арфа и две изявени български 

изпълнителки

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата, 

популяризира българско културно съдържание. Описан е 

подробно и аргументирано. Участниците в него са изявени 

изпълнители, което предполага добър художествен резултат. 

Има предпоставки да бъде представен и популяризиран в 

интернет пространството. Съдържа новаторски търсения. Има 

стратегия за надграждане на проекта. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND3271 1330

Изящни 

изкуства Живопис

Евелина Тодорова 

Спасова "Близо"

Тиха и уединена изложба на две платна събрали в себе си 

колективният крясък на една наново обмислена и 

създадена дефиниция за "близо".

Проектното предложение не е описано ясно и детайлизирано. 

Липсва информация за творчески опит на кандидата в сферата, 

което не предполага успешно реализиране на проекта. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND4859 1331 Фотография Н/П

Росина Николаева 

Пенчева

Авторска 

документална серия 

"Зад кулисите"

Серия от авторски документални фотографии, които 

разкриват света зад кулисите на театралните 

представления - от идеята до финалната реализация.

Проектът отговаря нa целите на програмата. Кандидатът има 

необходимата квалификация за реализация на проекта. Предлага се за финансиране 



TI 144 20 IND5813 1332

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Документалн

о кино, 

Етнология, 

Културна 

антропология, 

Нови медии

Документален 

филм

Георги Стойчев 

Маринов

Анонимните българи-

разкази от Източните 

Родопи

Проектът изследва, документира и популяризира бита и 

трядициите на малко познатата у нас общност на 

алевиите от Източните Родопи. В поредицата от три 

кратки документални филма са герои, чийто живот е 

белязан от лично събитие, преобърнало съдбите им 

завинаги. Посредством интервщта и наблюдения, 

проектът цели да изобрази вярна картина на 

наследниците на вековна традиция в съвременен 

контекст.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и цели да 

популяризира културните традиции на алевиите. Добре 

аргументиран, с ясни цели, дейности и пран за 

разпространение на резултатите. Кандидатът притежава 

необходимия опит за да реализира успешно проекта. 

Препоръчва се да се привлече научен консултант -специалист 

по темата за реализацията на филма. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND4064 1333

Изящни 

изкуства

Живопис, 

пърформанс, 

видео и 

архитектурни 

интервенции 

в публичното 

пространство

Миряна Тодорова 

Тодорова

Архив на едно 

движещо се тяло

Проектът е серия от документация на акции и ефимерни 

пърформънси в публичното пространство, в които 

основно участие заемат живописни творби и прототипи-

скулптури на движеща се архитектура. Акциите ще бъдат 

документирани чрез видео и фотография и качени 

онлайн, за да се създаде дискусия върху разгледаните 

социални теми за свободата, миграцията, 

реконструкцията, флуидната идентичност и разпада на 

баналността.

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 IND5725 1334

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, 

Музика Н/П

Владимир 

Красимиров 

Господинов Out of the blue

Проект за разпространение на българска музика чрез 

поредица от кратки концерти и излъчването на записите 

им онлайн.

Проектът отговаря на целите на програмата. Има потенциал за 

развитие и дава възможност за популяризиране на млади 

музиканти и певци през форма, позната досега в онлайн 

пространството като Tiny Desk Concert. Находчива идея, която 

би могла да се реализира от кандидатите в груповия проект. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND4306 1335

Литература, 

Музика, Танц, 

Театър

Аудио-

визуален 

концерт

Нина Атанасова 

Вангелова

Магията на Любовта- 

представяне на 

мултимедиен 

спектакъл

Съвременен мултимедиен музикален спектакъл. 

Главният изпълнител и автор в спектакъла е Нина 

Вангелова- автор на песните и текстовете в 

представлението. Спектакълът се фокусира върху темата 

за любовта.Материята на спектакъла е синтетична, 

обединяваща театър, музика , мултимедия и танц. 

Спектакълът ще бъде представен в Бургас в рамките на 2 

представления.

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 IND3071 1336 Музика

Рок , 

Рокабили

Кирил Благоев 

Начев Лъч Светлина

С проекта " Лъч светлина" искам да вкарам радост в 

сивото ни ежедневие, чрез забавни текстове и музика и 

да отправя скрито социално послание към любителите на 

музиката. Искам да вкарам лъч светлина и любов в бита 

на `човека.

Проект, който предвижда създаване на ново музикално 

съдържание и в тази връзка -  отговарящ на целите и 

приоритетите на програмата. Препоръчително е да се обърне 

повече внимание на описанието и аргументацията на 

конкретните дейности в проекта. Подкрепата на проекта би 

оказала положителна роля в професионалното развитие на 

участниците в проекта. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND2136 1337

Документалн

о кино

Не е 

приложимо.

Ваня Колева 

Стоянова

Пред винкела всички 

сме равни

"Пред винкела всички сме равни" е проект за 

късометражен филм-портрет на един град и едно 

общество, в който съдбите на героите са и драматизация, 

и контрапункт на специфичния Перникшки хумор. На 

фона на политическата некоректност в героите на тези 

вицове, изплува възможността за емпатия с героите на 

света, създал този фолклор, а от там и възможността за 

истински диалог.

Проектът е описан детайлно и аргументирано. Реализацията 

на проекта допринася за популяризиране на българското 

кулутрно съдържание и има потенциал за надграждане Предлага се за финансиране 



TI 144 20 IND2359 1338

Дизайн, 

Игрално кино, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, 

Литература, 

Нови медии, 

Театър, 

Фотография Н/П

Рашко Гаврилов 

Раков CORONADEPT19 2.0

Вирусите са различни. Понякога те обхващат съзнанието и 

ума. Пандемията е глобална криза, но тя засяга и всеки 

индивид поотделно. Този проект представлява поетично, 

художествено изследване на постефектите от 

коронавирус пандемията върху човешката психика. Опит 

по художествен път да се докоснем до невидимия 

"затвор" вътре нас - там, където душата е коленичила. 

Там, където сме най-уязвими.

Проектът отговаря на заложените цели на програмата и би 

развил творческия потенциал на кандидата.

Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND2285 1340 Музика фънк, соул

Кирил Александров 

Пелтеков

Pride - музикално 

произведение

Кирил Пелтеков Stamely - Pride. Пилотно произведение 

на предстоящият албум - Stamely play.

Проектът се фокусира в реализация на песен с българско 

съдържание. Кандидатът е с професионален опит, който 

предпоставя реализирането на проекта. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND4736 1340

Литература, 

Театър

Приказка - 

драматургия

Таня Стайкова 

Йорданова Приказка за парите

Създаване на приказка за деца от възрастов диапазон 5-8 

г., в основата на която са мотиви от български народни 

приказки с тема парите и отношението към богтството. 

Приказката ще бъде представена като театър в детски 

градини и училища.

Проектът се фокусира в реализация на песен с българско 

съдържание. Кандидатът е с професионален опит, който 

предпоставя реализирането на проекта. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND1940 1341

Анимационно 

кино, 

Документалн

о кино

Документалн

о кино с 

елементи на 

анимация - 

анимадок

Атанас Илиянов 

Филипов Любов

"Любов" е камерен портрет на едно семейство, търсещ 

отговорите на въпросите, какво ни събира и какво ни 

разделя, какво значи да отгледаш дете, което ти става 

приятел - и каква е магическата рецепта за 20 щастливи 

години заедно. Една малка, ювелирно заснета и 

анимирана история, в която среднощен адвокат, 

потомствен дърводелец и обсипан с татуировки студент 

по хебраистика ще ни позволят да се докоснем до 

тяхното тихо и медитативно семейно щастие.

Проектът е аргументирано и детайлно представен. Темата за 

семейството разказана като филм-стихотворение, визуална 

медитация върху човешките

взаимоотношения  е повече от интригуваща. Подкрепата би 

подпомогнала творческите търсения на екипа.

Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND3459 1342

Анимационно 

кино, 

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Нови медии, 

Театър

Интерактивен 

театър

Тони Димов 

Карабашев

Наши лични 

Благородия - 

импровизиран 

видеороман, 

създаден с публиката

Наши лични Благородия е импровизиран видеороман, 

създаден заедно с публиката има за цел да позволи на 

публиката да открие артиста в себе си. Крайният продукт 

ще е резултат от участието на публиката, но преминал 

през обучението и кураторството при създаване на 

театрално съдържание от страна на едни от най-опитните 

импровизатори у нас. Актьори - ментори и публика 

заедно ще създадат нов видео роман, който ще бъде 

достъпен за всеки онлайн.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и планира 

създаването на видео-роман чрез форматът на 

импровизационния театър и чрез директно въвличане на 

публиката в творческия процес в дигиталното пространтво. 

Подходът за реализация на проекта е оригинален и поставя 

база за устойчиво развитие. Проектът е аргументиран 

детайлно и си поставя ясни и постижими цели. Кандидатът 

има нужните опит и квалификация за успешна реализация на 

проекта. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5801 1343

Аудиовизуалн

и изкуства КОМИКС

Аспарух Цветков 

Цветков

ХРИСТО БОТЕВ-БОЕЦ 

ОТ МИНАЛОТО

Отличителни епизоди от живота на поета революционер 

Ботев, представени чрез една модерна форма, целяща да 

разкаже историята на велик възрожденски герой, по 

достъпен за младото поколение начин.

Проект с потенциал, но с недостатъчно конкретизирана 

аргументация, мотивация и план за реализиране. Кандидатът 

няма доказан опит или квалификация за реализирането на 

проектните дейности. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND5573 1344

Културно 

наследство

Ана Кирилова 

Топалова

Българското изкуство 

и култура - основни 

периоди и 

постижения

Проектът, който ще изготвя се състои в лекция от 3 части 

за главните периоди и проблеми на българското изкуство 

и култура от създаването на Б-я до днес. Ще разгледам 

най-важните периоди от култура ни и нейното развитие и 

ще поставя акцент върху по-важните и интересни 

представители. Докладът ще е написан на български, но 

ще има и версия на италиански ез., защото 

предназначението му е да популяризира българското 

изкуство и култура сред чужденците.

Проект, който има приносно значение, като замисъл е 

структуриран в перспектива и ще допринесе за 

популяризацията на българската култура зад граница. Предлага се за финансиране 



TI 144 20 IND5777 1345

Дизайн, 

Изящни 

изкуства

Графичен 

дизайн, 

Живопис

Венцислав Стефанов 

Василев Хорото

Създаване на серия от картини вдъхновени от 

българската носия и българките от миналите времена, 

изобразени чрез съвременният език на поп арта и 

модерното изкуство. Главната цел на проекта е да създам 

картини, които събират характеристиките на българският 

битовизъм и подсилват неговият образ с модерният изказ 

на изкуството, съхранявайки пъстрата и безсмъртна 

българска култура по един нов начин.

Проектът отговаря на заложените критерии на програмата, ще 

се популяризира българска традиция чрез похватите на поп 

арт изкуство.Кандидатът има необходимия опит да реализира 

самостоятелно изложба. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND2631 1346

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Документалн

о кино, 

Културна 

антропология

Документалн

о кино

Иво Петков 

Балджиев

"Живот в 

покрайнините на 

София" - работно 

заглавие

"Живот в покрайнините на София" - работно заглавие е 

документален къс филм, разказващ за живота на хората в 

малкото село Кокаляне, разположено на 10 км. от 

столицата. Проектът проследява бита, работата и нравите 

на жителите на селото за период от няколко месеца, 

обхващащи три сезона. Историята ще бъде разказана 

през гледната точка на един човек от селото, който 

всички познават и виждат, може би, всеки ден в центъра - 

дядо Димитър Мишев.

Проектът е добре представен, с конкретни дейности и 

постижими резултати. Кандидатитът има опит и екип за 

осъществяването му. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND3138 1347

Аудиовизуалн

и изкуства Музика

Петър Янков 

Георгиев БЪДИ С МЕН

БЪДИ С МЕН - първи самостоятелен албум с авторски 

песни на български език на Петър

 Георгиев Пешето с гост - музиканти и текстописци Кирил 

Маричков, Валди Тотев, Дани Ганчев,

 Михаил Белчев, Александър Петров, Веселин Тодоров. 

Проектът ще обобщи 

 творческите виждания на Петър Янков като композитор и 

аранжор в съчетание с 35-годишния

 му опит като блус, рок и поп изпълнител - китари и 

вокал.

Проект на артист с богата биография, предполагащ успешна 

реализация. Чрез него се стимулира и популяризира 

създаването на ново културно съдържание,  отговаря на 

всички цели и приоритети на програмата. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5618 1347

Изящни 

изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект

Живопис, 

инсталация, 

фотография, 

текст

Искра Росенова 

Благоева Има нещо гнило в Рая

Проект за създаване на каталог-книга, която да обедини и 

развие произведенията ми, свързани с темата за 

преосмислянето на патриарахалната култура и търсенето 

на нов образ на жената, както и с проблема за насилието 

и травмата. Част от проекта е и създаването на нов 

живописен триптих, както и онлайн дискусия по темите за 

насилието, травмата и агресията от социална, 

психологическа, правна и етична гледна точка.

Проектът отговаря на целите на програмата, добре представен 

и аргументиран. Кандидатът притежава необходимата 

квалификация за цялостното му реализиране. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5875 1347

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, Нови 

медии, Танц

Рада Димитрова 

Сивриева Вътрешен полет

Видеото "Обратно в природата" е визуално танцов 

пърформънс. Базира се на две локации. Едната е 

затворено градско пространство, а другата - отворена 

гора в близост до гр. София. 

 Концепцията е да се представи контраста между 

вътрешния и външния свят, в който героинята изразява 

себе си чрез движение.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата, но е 

представен неубедително, не са обосновани целите и 

очакваните резултати. Проектът е представен общо и липсват 

съществени детайли за реализацията. Представеното 

Приложение 2 е непълно и не е съобразено с изискванията на 

програмата. В проектната документация има разминаване на 

имената на участниците в проекта във формуляра и в 

Приложение 2. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND4944 1350

Документалн

о кино Исторически

Лъчезар Златков 

Костов

Кан Тервел 

спасителят на Европа

Документален филм за Кан Тервел. 

 Битката за Константинопол през 717 г. - 718 г. е една от 

най-големите в Средновековието. Тя е повратна в 

историята на Европа. Арабският щурм е прекършен от 

решителната намеса на българската армия. Без 

българските войски в своя тил арабите биха успели да 

превземат византийската столица с всички произтичащи 

от това негативни последствия.

Проектът отговаря на целите на програмата като цели да 

популяризира чрез документален филм българската история. 

Кандидатът има богат опит  който ще доведе до успешно 

реализиране на проекта. Предлага се за финансиране 



TI 144 20 IND1392 1351

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Музика, Нови 

медии Поп. Георги Петров Пеев

ПАЛАЧИНКИ с 

ВИТАМИН Д

Проектът "ПАЛАЧИНКИ с ВИТАМИН Д" включва 3 

авторски аудиовизуални произведения на Дивна 

Станчева-музика и текст, в нейно изпълнение заедно с 

Бенд "aploDissmenti" в студийна и лайф версия. Песните 

са обединени в общ аранжимент, дело на Дивна и 

нейните колеги в бенда и представляват музикално трио, 

чрез което певицата изразява своето позитивно 

отношение към заобикалящия ни свят в цялата му 

многообразна красота и хармония от светли и тъмни 

моменти.

Проект на млад, но вече доказал се изпълнител. Проектът е 

добре описан и изграден, което предполага успешна 

реализация. Отговаря на приоритетите на програмата, 

популяризира българско културно съдържание и авторска 

българска музика. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5823 1352

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Етнология, 

Културно 

наследство, 

Музика, Нови 

медии, 

Фолклор

не е 

приложнимо

Юлиан Красимиров 

Кръстев Етническа Палитра

"Етническа палитра" е проект, който цели да 

разпространява знанието за етническите групи и да 

запази, утвърди и развие техните културни ценности и 

традиции. Чрез интернет платформа, включваща 

късометражни документални филми с автентични обичаи 

и традиционна музика, се осигурява лесен и бърз достъп 

до информацията и посланието, които се стремим да 

предадем- насърчаването към толерантност и равенство 

между всички етнически общности в страната.

Проектът е с потенциал и отговаря на целите на програмата. 

Проектът не е напълно аргументиран в посока обхват, 

конкретни дейности, резултати и подход към аудиторията. 

Портфолиото на кандидата не е убедително представено във 

връзка с ролята му.. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND5873 1353

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, Нови 

медии, Танц

Калина Михайлова 

Пенкова Вътрешен полет

Видеото "Обратно в природата" е визуално танцов 

пърформънс. Базира се на две локации. Едната е 

затворено градско пространство, а другата - отворена 

гора в близост до гр. София.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата, но е 

представен неубедително, не са обосновани целите и 

очакваните резултати, Проектът е представен общо и липсват 

съществени детайли за реализацията. Представеното 

Приложение 2 е непълно и не е съобразено с изискванията на 

програмата. В проектната документация има разминаване на 

имената на участниците в проекта във формуляра и в 

Приложение 2 - името на кандидата липсва във втория 

документ. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND2750 1354

Етнология, 

Театър, 

Фолклор

Импровизаци

онен театър 

 Комедия 

 

Трагикомедия

Анета Галинова 

Иванова

Мистерията на 

българските 

приказни сюжети

"Мистерията на българските приказни сюжети" ще бъде 

тематичен импровизационен спектакъл. 

Представлението ще се занимае с фолклорни образи, 

легенди и поверия. Те няма да бъдат преразказвани, а 

използвани като материал за съзадаване на кратки 

театрални форми. В нашия спектакъл ще сблъскаме 

добре познати и не чак толкова герои и ще ги поставим в 

необичайни за тях обстоятелства, предложени от 

публиката.

Проектът отговаря на целите на програмата и се фокусира 

върху разпространение на българско културно съдържание.

Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND4938 1354

Приложни 

изкуства, 

Театър Куклен театър

Виолета Живкова 

Великова-Манукова

Куклена миниатюра 

ДОМЪТ НА 

ЧЕРВЕНОГУШКИТЕ

Кyклената миниатюра "Домът на червеногушките" ще 

представи първа драматургична адаптация на разказа 

"Изненадата" на Цвета Белчева. Вдъхновена е от 

ценностите, заложени от детската писателка. С помощта 

на куклите ще се проследи пътя от възникване на идеята 

да се спаси домът на птиците, през изслушването на 

различните гледни точки на всеки от героите, до 

решаването на проблема с активното участие на децата и 

с подкрепата на родителите им.

Проектът отговаря на целите на програмата и се фокусира 

върху разпространение на българско културно съдържание.

Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND3590 1356

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Музика Поп

Божидар Павлов 

Симеонов

"Най-красива на 

света"

Проектът за нова песен и видеоклип - Най-красива на 

света, представлява създаване на музика, текст, 

аранжимент, изпълнение в студио и видеоклип. Проектът 

ще е посветен на нашата родина, нейните природни 

богатства и красота. Песента и видеото към нея ще бъдат 

популяризирани в медиите, социалните мрежи и при 

събития на живо.

Проект на популярен и утвърден български изпълнител. 

Описан подробно с ясни дейности и роли на участниците. 

Отговаря на целите и приоритетите на програмата и заслужава 

да бъде подкрепен. Предлага се за финансиране 



TI 144 20 IND5868 1356

Изящни 

изкуства

Вълкан Иванов 

Станев

Пластична 

интерпретация на 

герои от български 

народни приказки

Създаване на скулптурни фигури на герои от български 

народни приказки. Поглед към детството с очите на 

възрастен. Героите с които съм живял като малък така 

както ги усещам сега. Приказните герои като част от 

детството и част от мен след толкова години. Къде е 

детската чувствителност, импулсивност и интуитивност. 

Мъдро ли е да ги заменим с рутинна увереност и 

сдържаност.

Проектът е граничен с целите и приоритетите на програмата. 

Има нужда от доаргументиране и прецизиране. Няма ясна 

целева група, резултати, място на предствяне на скулптурните 

фигури и популяризиране на финалния етап на изграждане. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND5240 1358

Дигитални 

изкуства, 

Документалн

о кино, 

Игрално кино

Мирослав Стоянов 

Христов Самолетен режим

Проектът цели създаването на късометражен филм от 

типа "документална фикция", който да покаже 

интересния феномен на "воайорите на самолети". Това са 

хора, които си намират близка локация до летище, от 

която наблюдават необезпокоявано излитащите и 

кацащите самолети. В случая локацията е Софийското 

поле, по-точно в близост до Враждебна и Ботевградско 

шосе.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата в  подкрепа 

за създаване на нов авторски кинематографски продукт Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5520 1359

Дизайн, 

Игрално кино, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, 

Литература, 

Нови медии, 

Театър, 

Фотография Н/П

Михаил Борисов 

Чакъров CORONADEPT19 2.0

Вирусите са различни. Понякога те обхващат съзнанието и 

ума. Пандемията е глобална криза, но тя засяга и всеки 

индивид поотделно. Този проект представлява поетично, 

художествено изследване на постефектите от 

коронавирус пандемията върху човешката психика. Опит 

по художествен път да се докоснем до невидимия 

"затвор" вътре нас - там, където душата е коленичила. 

Там, където сме най-уязвими.

Проектът отговаря на заложените цели на програмата и би 

развил творческия потенциал на кандидата.

Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5744 1360

Интердисцип

линарен 

проект, 

Културно 

предприемач

ество, 

Литература, 

Нови медии, 

Театър

Театър, 

интервю, 

анкета, 

превод, база 

данни.

Нева Георгиева 

Мичева

Театрални ресурси 

онлайн

Сайт, съдържащ:

 - списък на преведените от мен пиеси и детайлите около 

тях /синопсис, персонажи, жанр, био на автора, 

постановки в България и пр./ и имейл, на който пълните 

текстове да бъдат искани безплатно;

 - списък с ресурси за колегите - започваме с модели за 

договор между преводач и театър / оформяне на текста 

на пиеса;

 - база с анкети, интервюта, представяния /за начало - 1 

анкета и 1 представяне/;

 - блог за новости от преводния театър.

Авторски сайт за театрални ресурси – качествени преводи 

(Жорди Галсаран и др.), театрална критика и рецензии с добър 

план за представяне и популяризиране, както и смислен начин 

за уплътняване на творческия потенциал в условията на 

пандемия. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND4974 1361 Театър

Представлени

е-лекция

Валери Георгиев 

Георгиев

Многоликият 

Стамболов

Проектът "Многоликият Стамболов" цели чрез средствата 

на театъра да създаде представление-лекция за 

българския държавник, революционер, журналист и поет 

Стефан Стамболов - една от най-ярките и противоречиви 

фигури в българската история, за която с пълна сила важат 

думите "силно любен и мразен". 

 Познат като революционер и политик, той по-рядко бива 

разпознаван като поет и публицист, особено от младата 

публика, съществуваща в дигитална среда.

Проектът отговаря на целите на програмата и се фокусира 

върху разпространение на българско културно съдържание.

Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND3571 1362

Приложни 

изкуства

Марта Тихомирова 

Димитрова

"неТрадиционна 

Българска Керамика - 

Стечени Капки"

Основна цел и идея на проекта е да се възроди и 

популяризира традиционната техника на декорация в 

керамиката "троянска шарка". Публиката да се запознае с 

метода на работа, да обогати своите знания. Да се 

предостави възможност на всеки да опита и създаде 

собствено керамично произведение.

Добре аргументиран проект, който допринася за целите на 

програмата като популяризира български традиционен занаят 

по оригинален начин чрез съвременно изкуство. Проектът 

включва различни инициативи като видео, създаване на 

керамични предмети, дискусии и демонстрации, които са 

предпоставка за устойчивост и добро популяризиране. 

Кандидатът има богат опит, който ще доведе до успешно 

реализиране на проекта. Предлага се за финансиране 



TI 144 20 IND3960 1363 Музика

Поп - рок 

музика

Свилен Георгиев 

Ноев Нов сингъл на Остава

Запис на нов сингъл на група Остава, към предстоящия им 

албум. Музиката и текстът ще бъдат написани от Свилен 

Ноев, вокал и китара, автор на над 40 песни, като част от 

тях са - "Шоколад", "Океан", "Внимание", "Моно", 

"Формула", "Хрономитър".

Проект на ярък и креативен артист с богати професионален 

опит и биография. Крайният продукт предвижда създаване на 

аудио-визуален музикален продукт с висока художествена 

стойност. Има предпоставки за добро представяне в 

съвременните платформи за видео споделяне. Добре 

разписан, с конкретни и ясни цели, отговаря на приоритетите 

на програмата. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND4460 1364 Музика

Владимир 

Димитров Кърпаров

Композиционен 

проект: Джаз сюита 

`*Тракийски Дух* за 

Биг Бенд и солист

Композиционен проект: Джаз сюита *Тракийски Дух* за 

Биг Бенд и солист - тенор,сопран саксофон, съставена от 

четири части, с обща дължина от около 45мин.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Фокусира се в създаването на произведение с българско 

културно съдържание, а кандидатът е сред водещите джаз 

саксофонисти и композитори в Европа. Висок художествен 

потенциал, ясни цели и впечатляващи професионални 

качества. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5889 1365

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, Нови 

медии, Танц

Агнеса Иванова 

Петрова Вътрешен полет

Видеото "Обратно в природата" е визуално танцов 

пърформънс. Базира се на две локации. Едната е 

затворено градско пространство, а другата - отворена 

гора в близост до гр. София.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата, но е 

представен неубедително, не са обосновани целите и 

очакваните резултати, Проектът е представен общо и липсват 

съществени детайли за реализацията. Представеното 

Приложение 2 е непълно и не е съобразено с изискванията на 

програмата. В проектната документация има разминаване на 

имената на участниците в проекта във формуляра и в 

Приложение 2 - името на кандидата липсва във втория 

документ. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND3709 1366

Изящни 

изкуства Живопис

Панчо Георгиев 

Малезанов

Живописни 

пространства

Проектът "Живописни пространства" е лабораторно 

пространство на открито, в което художника Панчо 

Малезанов ще задава различни задачи на участниците и 

ще дискутира с тях въпроси свързани с ролята на 

рисунъка в живописта. Малезанов ще сподели с 

участниците техниките, които използва през последните 

години, като фокус ще се направи върху техниката му 

"гравитация".

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата. 

Реализирането му ще допринесе за професионалното 

развитие на кандидата. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5371 1367

Документалн

о кино, 

Етнология, 

Културна 

антропология

Документалн

о кино

Мартина Юриева 

Костелянчик

"Живот в 

покрайнините на 

София" - работно 

заглавие

"Живот в покрайнините на София" - работно заглавие е 

документален къс филм, разказващ за живота на хората в 

малкото село Кокаляне, разположено на 10 км. от 

столицата. Проектът проследява бита, работата и нравите 

на жителите на селото за период от няколко месеца, 

обхващащи три сезона. Историята ще бъде разказана 

през гледната точка на един човек от селото, който 

всички познават и виждат, може би, всеки ден в центъра - 

дядо Димитър Мишев.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Би допринесъл за професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5867 1369

Интердисцип

линарен 

проект

Петра Петрова 

Попангелова Какво стана с...

Общо в столицата със защитен статус са над 1400 здания. 

Част от тях са застрашени от изчезване, тъй като не се 

поддържат от собствениците. Сградите са предимно в 

катергория местно значение-с държавна, частна или 

смесена. "Какво стана с..." е въпрос, който си задаваме 

когато културни насладства се превръщат в руини. 

Питаме се откъде и как биват контролирани? Под каква 

форма ще се запазят? Моят проект ще отговори на тези 

въпроси.

Проектът формално отговаря на приоритетите на програмата, 

но не е добре аргументиран и описан общо, липсват 

конкретни детайли относно съдържанието и подходите за 

постигането на очакваните резултати. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND5741 1370 Музика

концерти, 

музикални 

лектории, 

флашмоб, 

видеоканал

Станислав Иванов 

Станчев

Колоси: Добри 

Христов, Димитър 

Ненов и Панчо 

Владигеров - 

генеалогия на 

българското и 

европейското в 

музиката им

Проектът се фокусира върху представяне на връзката на 

творчеството на тримата български композитори Д. 

Христов, Д. Ненов и П. Владигеров с европейската и 

българската музикални традиции. В него са обединени 6-

ма млади утвърдени музиканти като преки участници и 3-

ма като непреки - доброволци. Ще бъдат реализирани 6 

концерта с образователни лектории, флашмоб-ове пред 

къщите на композиторите в столицата. Проявите ще 

бъдат излъчени и виртуално.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

популяризира българско културно съдържание. Проектът е 

добре описан. Кандидатът е утвърден професионалист с опит 

и активна творческа дейност. Това предполага много добър 

резултат при реализацията на проекта. Предлага се за финансиране 



TI 144 20 IND3312 1371

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Музика, 

Фолклор

Българска 

музика - 

класическа, 

фолклорна и 

съвременна

Мартина Борисова 

Табакова

Триптих за пиано, 

арфа и глас

Проект на Мартина Табакова за създаване и 

разпространение на културен продукт-аудио и 

видеозапис на три български произведения с различно 

жанрово съдържание-класическа музика,фолклорна 

песен и съвременна творба.Те имат за цел да 

популяризират красотата на родната музика и 

великолепието на природата на България чрез кадри на 

уникални кътчета от родината,в центъра на които ще са 

един роял,една арфа и две изявени български 

изпълнителки

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата, 

популяризира българско културно съдържание. Описан е 

подробно и аргументирано. Участниците в него са изявени 

изпълнители, което предполага добър художествен резултат. 

ма предпоставки да бъде представен и популяризиран в 

Интернет пространството. Съдържа новаторски търсения. Има 

стратегия за надграждане на проекта. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5487 1372

Приложни 

изкуства

Моден 

дизайн

Ния Кирилова 

Топалова Метаморфоза

Създаване на експериментален ансамбъл в сферата на 

модния дизайн, състоящ се от модели, вдъхновени от 

шедьовъра на италианския майстор Джовани Лоренцо 

Бернини - Аполон и Дафне. Основна цел е да се 

подчертае геният на скулптора, а също и да се съхрани 

значимостта на неговото изкуство чрез своеобразното му 

пренасяне и актуализиране в съвремието. Това би 

подкрепило и идеята за неговото творческо безсмъртие.

Проектът отговаря на целите на програмата и популяризира 

бълграско експериментално изкуство в обсластта на модата. 

Кандидатът има необходимата квалификация за 

реализирането на проекта. Проектът ще подпомогне 

професионалното развитие на кандидата Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND4809 1374 Театър

Представлени

е- лекция

ЖИВКО Чавдаров 

Гущеров

Многоликият 

Стамболов

Проектът "Многоликият Стамболов" цели чрез средствата 

на театъра да създаде представление-лекция за 

българския държавник, революционер, журналист и поет 

Стефан Стамболов - една от най-ярките и противоречиви 

фигури в българската история, за която с пълна сила важат 

думите "силно любен и мразен".

 Познат като революционер и политик, той по-рядко бива 

разпознаван като поет и публицист, особено от младата 

публика, съществуваща в дигитална среда.

Проектът отговаря на целите на програмата и се фокусира 

върху разпространение на българско културно съдържание.

Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5840 1374 Фотография

Лилия Евгениева 

Вучкова

Фоторепортаж с 

портретни снимки, 

проект "Чар"

Проектът "Чар" е вдъхновен от хората и е насочен за 

хората. Онези лица, с които се разминаваме по улиците 

всеки ден. На път за работа, на път за училище, всички те 

с уникални и различни черти. Със собсвен чар, който ни 

прави различни. Наложилите се стандарти за красота 

често ни карат да забравяме или да подценяваме, че 

всеки един от нас е красив и би трябвало мерилото ни за 

това що е красиво да е собсвено, а не наложено ни.

Проектът отговаря на целите на програмата и популяризира 

бълграско културно съдържание. Кандидатът има 

необходимата квалификация за реализирането на проекта. 

Проектът ще подпомогне професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5032 1376 Театър Н/П

Любомира 

Любомирова 

Башева "Роодословно дърво"

"Родословно дърво" е театрален спектакъл по текстове на 

българските автори и драматурзи Йордан Йовков и 

Йордан Радичков, обединени жанрово и смислово под 

темите за корените ни и паметта на клетките, която 

носим в себе си от нашите предшественици. Замислен е 

като част от репертоарния план на Център за култура и 

дебат "Червената къща "Андрей Николов"" за сезон 

2020/2021.

Проектът отговаря на целите на програмата и популяризира 

бълграско културно съдържание. Кандидатът има 

необходимата квалификация за реализирането на проекта. 

Проектът ще подпомогне професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5475 1376

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Документалн

о кино, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект

Изложба и 

документален 

филм

Бранко Богданов 

Николов

Пътят - от идеята до 

творбата

Проектът се фокусира около един от най-интересните 

графици работещи у нас - Бранко Николов. Идеята е да се 

документира със средствата на документалното кино 

процеса за създаване на една творба - от раждането на 

идеята, през нейното претворяване в материал до 

презентирането й пред публиката. За целта ще се 

заснеме документален филм /20 мин/. Така публиката ще 

може да се срещне с произведението, но и да види пътя 

на неговото създаване и анализа му.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата. 

Кандидатът притежава необходимата квалификация за 

реализиране на проекта в изложбената част. Не е представен 

партньор в проекта, който реализира документалният филм. 

Проектът ще допринесе за професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране 



TI 144 20 IND5528 1376

Дизайн, 

Игрално кино, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, 

Литература, 

Нови медии, 

Театър, 

Фотография Н/П

Игор Христов 

Христов CORONADEPT19 2.0

Вирусите са различни. Понякога те обхващат съзнанието и 

ума. Пандемията е глобална криза, но тя засяга и всеки 

индивид поотделно. Този проект представлява поетично, 

художествено изследване на постефектите от 

коронавирус пандемията върху човешката психика. Опит 

по художествен път да се докоснем до невидимия 

"затвор" вътре нас - там, където душата е коленичила. 

Там, където сме най-уязвими.

Проектът отговаря на заложените цели на програмата и би 

развил творческия потенциал на кандидата.

Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5653 1380

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Музика, 

Фолклор

Българска 

музика - 

класическа, 

фолклорна и 

съвременна Иво Бохос Вартанян

Триптих за пиано, 

арфа и глас

Проект на Мартина Табакова за създаване и 

разпространение на културен продукт-аудио и 

видеозапис на три български произведения с различно 

жанрово съдържание-класическа музика,фолклорна 

песен и съвременна творба.Те имат за цел да 

популяризират красотата на родната музика и 

великолепието на природата на България чрез кадри на 

уникални кътчета от родината,в центъра на които ще са 

един роял,една арфа и две изявени български 

изпълнителки

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата, 

популяризира българско културно съдържание. Описан е 

подробно и аргументирано. Участниците в него са изявени 

изпълнители, което предполага добър художествен резултат. 

ма предпоставки да бъде представен и популяризиран в 

Интернет пространството. Съдържа новаторски търсения. Има 

стратегия за надграждане на проекта. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5864 1380 Музика

Електронен 

Поп Рок

Матей Иванов 

Христосков

Inneglow - Дебютен 

Албум

Innerglow е поп-рок група с множество изяви на 

фестивалната и клубната сцена в България.

 Дебютният албум на групата ще се състои от 10-12 песни 

и ще бъде представителен за звученето, което Innerglow 

развива: мелодична, модерна, енергична и универсална 

музика със стремеж за запомнящи се мелодии и 

текстове.

 Групата планира работа с доказани професионалисти за 

записите, видеоклиповете и разпространението на 

албума.

Прект за дебютен албум на млада и перспективна група, който 

ще спомогне за развитието и затвърждаването ѝ на 

музикалната сцена. Възможно е по-добро и детайно 

аргументиране, но като цяло проектът стимулира създаването 

на нов, авторски творчески материал, отговаря на всички цели 

и приоритети на програмата. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5863 1381

Документалн

о кино

Не е 

приложимо

Светослав Стефанов 

Стоянов

Пред винкела всички 

сме равни

"Пред винкела всички сме равни" е проект за 

късометражен филм-портрет на един град и едно 

общество, в който съдбите на героите са и драматизация, 

и контрапункт на специфичния Перникшки хумор. На 

фона на политическата некоректност в героите на тези 

вицове, изплува възможността за емпатия с героите на 

света, създал този фолклор, а от там и възможността за 

истински диалог.

Проектът е описан детайлно и аргументирано. Реализацията 

на проекта допринася за популяризиране на българското 

кулутрно съдържание и има потенциал за надграждане. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5249 1382

Приложни 

изкуства

Художествени 

занаяти - 

дърворезба, 

художествена 

керамика и 

стъкло, 

текстил

Екатерина Иванова 

Костадинова

Изложба с включена 

демонстрация за 

изработка на 

авторски мартеници 

с похвати от 

художествените 

занаяти

Предлагам да бъде проведено тридневно събитите в 

Исторически музей - Ботевград, в рамките на което, 

творци и публика съвместно да изработват мартеници с 

вплетени елементи от художествените занаяти. Това ще 

бъде един нов подход за запознавамето на местната 

публика със съответните занаяти, който по естествен 

начин ще се впише в културния календар на общината в 

избрания период за реализация.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата като цели 

запознаване с българската традиция на изработката на 

мартеницата. Проектът има образователен елемент, който ще 

привлече по-широка публика и ще разнообрази културния 

календар на гр. Ботевград и музея в града. Подкрепата ще 

развие професионалните умения на кандидата. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND3450 1383

Анимационно 

кино, 

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Игрално кино, 

Танц Танц филм

Веселин Добрев 

Христов "ВИК PREP"

ВИК PRE ще създаде 5 късометражни танц филма-демо 

версии на дългосрочен проект, интерпретиращ темата за 

разрушителната енергия и нейното възможно 

трансформиране в конструктивна креативност. Зад 

идеята застават 6-ма артисти от съвременното българско 

кино и танц. Чрез взаимодействието между двете 

изкуства авторите създават многопластов въздействащ 

продукт с актуално за българския контекст съдържание, 

който да достигне до оптимален брой публики.

Проектът е детайлно описасан и аргументиран с ясни 

дейности и цели - създаване и разпространение на 5 кратки 

авторски танц филма. Реализацията на проекта би допринесла 

за професионалното развитие на кандидата. Кандидатът има 

нужните опит и квалификация за реализация на проекта. 

Предлага се за финансиране 



TI 144 20 IND5211 1383

Интердисцип

линарен 

проект, 

Театър

Интердисцип

линарен

Анна Драгомирова 

Димитрова Стойността на живота

Интерактивен спектакъл в реална среда. Актьорите играят 

сред зрителите на публично място - бар, където те самите 

са в естествената си роля на посетители. В хода на 

действието, те импровизират с темата и подтемите на 

всеки персонаж в нея, като експериментират с активното 

въвличане на публиката в проблематиката на 

представлението. Това се излъчва на живо в интернет. 

Жанрът се променя - от спектакъл отива в риалити и 

завършва в телевизионна игра.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и е 

представен цялостно, планирайки създаването на авторско 

театрално представление в интерактивен формат в несценична 

среда. Целите и дейностите по проекта са ясно представени, 

препоръчва се в хода на реализацията на проекта да се развие 

стратегия за  привличане на публики, тъй като форматът не 

осигурява публичност сам по себе си. Кандидатът има 

необходимите опит и квалификация. Реализацията на проекта 

би подкрепила разгръщането на творческия потенциал на 

кандидата. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND2223 1384 Театър

Образователе

н

Надя Тодорова 

Керанова В началото бе...

Проектът "В началото бе..." е детско театрално 

представление, базирано върху задължително 

изучаващите се първосюжетни текстове. Техният фокус 

пада върху сътворението на света, човека и неговите 

първи срещи с непознатото, невидимото, ужасяващото, 

красивото, раждането, смъртта и Бог. Проектът цели да 

създаде иновативен подход за изучаване на литературно-

културно съдържание в училище посредством 

алтернативни форми и похвати - театралните.

Проектът отговаря на целите на програмата. Проектът е добре 

аргументиран и детайлно написан. Кандидатът има 

необходимата квалификация за реализирането на проекта. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND3872 1386

Анимационно 

кино, 

Дигитални 

изкуства, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, 

Литература, 

Музика, 

Театър, 

Аудиовизуалн

и изкуства Н/П

Денис Юлианов 

Симеонов Акция "Среща"

"Среща" е проект за интердисциплинарна арт акция в 

пространството на Театър "Ателие 313" с участието на 

млади артисти в експериментални ателиета в различни 

изкуства с акцент върху изграждане на интерактивен 

изпълнителски акт, върху творческия диалог и обмен, 

върху проблемите на съвременното алтернативно 

изкуство. Акцията и ателиетата ще бъдат с безплатен 

достъп за жители на столицата, студенти, колеги, 

специалисти, любители.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Интердисциплинарната му насоченост е добре изградена и 

аргументирана. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND4900 1386

Дигитални 

изкуства, 

Културно 

наследство, 

Музейна 

дейност

Дигитална 

визуализация

Валентин 

Радославов 

Леондиев

Виртуална разходка 

из Римски Терми - 

Варна

Проектът представлява дигитална 3D разработка на 

Римските терми в град Варна в техния автентичен вид. На 

тази база ще бъде създадена виртуална разходка из 

термите, както те са изглеждали през Римската епоха.

Проектът допринася за целите на програмата като предвижда 

популяризиране на археологическото наследство на Варна 

чрез дигитализирането му и употребата на нови технологии. 

Предвидените дейности ще допринесат за привличането на по-

широка публика към обекта, а подкрепата ще развие 

професионалните умения на кандидата. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND3832 1387 Театър

Не е 

приложимо.

Боряна Ангелова 

Йовчева Вазов и хлапетата

Интерактивен проект насочен предимно към младежи и 

подрастващи. В рамките на няколко месеца, използвайки 

онлайн пространството, ще се проведат интервюта, 

анкети, лайф разговори с ученици /10-16 години/ на теми, 

свързани с българската литература. На базата на 

събраната и обработена информация и откъси от 

произведения на български автори ще се създаде 

драматургия. Следва реализация на представлението и 

изиграването му в различни населени места.

Проектът отговаря на целите на програмата. Кандидатът има 

необходимата квалификация за реализирането на проекта. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND4662 1389

Дизайн, 

Интердисцип

линарен 

проект, 

Културно 

наследство, 

Фотография

Сибила Даниелова 

Керелезова

Културен 

пътеводител на 

пространствата за 

изкуство в София - 

издание в пощенски 

картички

Проектът цели създаване на културен пътеводител на 

пространствата за изкуство в София - книжно издание, 

разпространяващо се безплатно, чиито страници 

представляват пощенски картички, които могат да бъдат 

откъснати и изпратени, или пък запазени за спомен. 

Стремежът на продукта е да засили интереса на 

туристите и местните жители на София към сцената на 

съвременното изкуство, като им предложи естетично 

напътствие из местата, които я изграждат.

Интересен проект за популяризиране на местата за 

съвременно изкуство в София по иновативен начин. Проектът 

е аргументиран и добре описан. Подкрепата на проекта ще 

насърчи професионалното развитие на артиста. Предлага се за финансиране 



TI 144 20 IND5879 1389 Музика

Електронен 

Поп-рок

Петър Димитров 

Желев

Innerglow - Дебютен 

албум

Innerglow е поп/рок група с множество изяви на 

фестивалната и клубната сцена в България.

 Дебютният албум на групата ще се състои от 10-12 песни 

и ще бъде представителен за звученето, което Innerglow 

развива: мелодична, модерна, енергична и универсална 

музика със стремеж за запомнящи се мелодии и 

текстове.

 Групата планира работа с доказани професионалисти за 

записите, видеоклиповете и разпространението на 

албума.

Прект за дебютен албум на млада и перспективна група, който 

ще спомогне за развитието и затвърждаването ѝ на 

музикалната сцена. Възможно е по-добро и детайно 

аргументиране, но като цяло проектът стимулира създаването 

на нов, авторски творчески материал, отговаря на всички цели 

и приоритети на програмата и се препоръчва за финансиране. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND2188 1391 Музика Алтърнатив

Троян Искренов 

Иванов СТРУГАРЕ - ПАРАД

Завършване на аудио-визуалният цикъл по първия 

едноименен албум на "СТРУГАРЕ" с видеоклип към 

последното парче - "Парад".

 Видеоклипа ще комбинира сюжета на започнатата в 

предните 3 видеа история с кадри от живото изпълнение 

на парчето в студио сесия с музиканти.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и ще 

популяризира българско художествено съдържание през 

алтернативен стил в музиката. Кандидатът има опит за 

реализация на цялостния групов проект, който е свързан с 

творчеството на млади и набиращи скорост артисти. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5474 1391

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, 

Културно 

наследство, 

Музейна 

дейност

Изложба и 

виртуален гид

Димитър Георгиев 

Петров

Кюстендилската 

художествена школа - 

наследство и 

съвремие

Проектът фокусира художественото наследство на 

Кюстендил и и е опит за разкриване на живота на 

Кюстендилската художествена школа /КХШ/ днес. Като 

нейн наследник Димитър Петров е роден, израснал и 

черпещ вдъхновение от нея, Проектът изследва 

отношението към местния пейзаж. За целта авторът ще 

реализира изложба, а творбите ще се съпоставят с 

творчеството на членове на КХШ - Майстора, Иван Ненов, 

Асен Василиев, Мордохай Бенцион и др.

Проектът отговаря на заложените цели на програмата, 

кандидатът има солиден професионален опит и потенциал да 

реализира успешно изложба, която да реферира към 

художественото наследство от Кюстендил. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5670 1393 Театър

Стендъп 

комедия

Георги Венциславов 

Николов

Стендъп комеди шоу - 

СМЯХ ПО БЪЛГАРСКИ

Стендъп комедийно шоу, в което залагам изцяло на 

Балканския хумор и засягам фундаментални теми от 

ежедневието, в които всеки може да се припознае, но 

поднесени по интересен начин и с голяма доза 

самоирония. Това шоу ще бъде поредната стъпка към 

развитието на един от най-новите и интересни жанрове в 

света на сценичните изкуства - стендъп комедията. 

Предвид съдържанието, няма да бъдат допускани лица 

под 16-годишна възраст.

Проектът отговаря на заложените цели на програмата и би 

развил творческия потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5715 1393 Музика

Съвременна 

музика, Джаз,

Мирослав Иванов 

Турийски

Композиция, 

аранжимент и запис 

на авторска песен и 

заснемане на клип 

към нея.

Целта на проекта е да се композира, аранжира и запише 

в професионално студио авторска песен, която да е със 

съвременно звучене и да се заснеме видеоклип, който да 

се разпространи по медии и електронни платформи.

Проектът отговаря на целите на програмата. Кандидатът е 

сред водещите джаз артисти в страната и притежава 

подчертани композиторски качества. Това е предпоставка 

проектът да има висок художествен резултат. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5825 1393

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Музика

Никола Иванов 

Цанов

Музикален видео 

клип към песента 

"The Same" на Елина 

Фиркова

"The Same" е дебютната авторска песен на новоизгряващ 

български артист - Елина Фиркова. Проектът се състои в 

създаване на идейно ниво и заснемане на музикален 

видео клип към песента. Идеята е да се създаде нещо 

различно и оригинално, което да може да се 

разпространява както на българския пазар, така и на 

запад.

Проект, който принципно отговаря на условията на 

програмата, но в описанието и аргументацията му липсват 

основни детайли относно предвижданите дейности, 

участници, методи и срокове на реализация и т.н. В този си 

вид комисията не може да прецени потенциала за успешно и 

качествено осъществяване на проекта. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND5711 1394

Изящни 

изкуства, 

Културно 

наследство, 

Литература

приказно- 

фантастична 

илюстрация с 

образователе

н характер

Ана-Мария Иванова 

Токаджиева

Фолклорно- 

митологични образи

Образователна изложба, изготвена дигитално и насочена 

към деца на възраст 6-11г. Целта е чрез съвременна 

визуализация на приказни и митологични образи да се 

засили интереса на децата към, заложени заглавия в 

учебната програма по литература до пети клас. 

 Проектът дава възможност да се разпространява в 

открити и закрити пространства, на материални и 

дигитални носители и да се развие след проучване на 

детската аудитория.

Проектът е насочен към детска аудитория 6-11 години, и 

отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Планираното разпространение на продукта е твърде скромно 

и експертната комисия препоръчва доразработване на плана 

за публичност. Предлага се за финансиране 



TI 144 20 IND2753 1395

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, 

Приложни 

изкуства

Интердисцип

линарен 

проект, 

обединяващ 

съвременна 

концептуална 

бижутерия, 

концептуални 

обекти, 

изобразителн

о изкуство.

Марина 

Красимирова 

Симеонова AETHER

"Aether/ Етер" е първи самостоятелен проект за изложба 

на Марина Симеонова, като автор в областта на 

съвременното бижутерийно изкуство. 

 Проектът включва концептуално обединени колекция 

бижута, обекти и картини, като пресечна точка на 

различните направления от изкуството, в които авторът 

твори до момента.

Проектът отговаря на целите на програмата и е добре 

аргументиран и детайлно написан. Проектът популяризира 

бълграското бижутерийно изкуство. Кандидатът приежава 

необходимия опит и квалификация за осъществяване на 

предвидените проектни дейности. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND5835 1396

Аудиовизуалн

и изкуства

Късометраже

н филм

Христо Анатолиев 

Анчев

Старопрестолният 

град преди и сега

Идеята на проекта "Старопрестолният град преди и сега" 

е да покаже на широката публика как през времето се е 

променил град Велико Търново. Местата, които са били 

важни и значими за миналото и как изглеждат те сега. Как 

възприемат и съпоставят възрастните хора миналото с 

настоящето. Във видеото паралелно ще се монтират 

кадри от настоящето, съпоставени с такива от миналото. 

Интервюта с местни жители.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата като цели 

заснемане на късометражен филм за Велико Търново. 

Представен е общо и не много добре аргументиран. 

Кандидатът е в началото на своята кариера и подкрепата ще 

надгради професионалните му умения. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND3912 1398

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Музика Поп музика

Емануела Петрова 

Крондева BOY

Създаване, реализация и разпространение на песен с 

видеоклип.

 Анимирана визия, собствен почерк и музика с фънк 

елементи, преплетени стилно в усещане за поп-джаз.

Проект на млад изпълнител, който ще спомогне за 

реализацията и утвърждаването му на музикалната сцена. В 

тази връзка проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Експертната комисия препоръчва конкретизиране 

на проекта и дейностите по изпълнението му. Кандидатът е в 

началото на своята кариера и подкрепата ще надгради 

професионалните му умения. Предлага се за финансиране 

TI 144 20 IND4083 1398

Анимационно 

кино, 

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Игрално кино, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, 

Литература, 

Музика, 

Театър Н/П

Добромила 

Димчова 

Димитрова Акция

"Среща" е проект за интердисциплинарна арт акция в 

пространството на Театър "Ателие 313" с участието на 

млади артисти в експериментални ателиета в различни 

изкуства с акцент върху изграждане на интерактивен 

изпълнителски акт, върху творческия диалог и обмен, 

върху проблемите на съвременното алтернативно 

изкуство. Акцията и ателиетата ще бъдат с безплатен 

достъп за жители на столицата, студенти, колеги, 

специалисти, любители.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Интердисциплинарната му насоченост е добре изградена и 

аргументирана. Предлага се за финансиране 



Входящ номер

Област от 

изкуството и 

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

TI 144 20 IND3877 1400 Нови медии

Литература/ 

медии/ 

кураторско 

изкуство

Виктория 

Даниелова 

Костова

Създаване на 

двуезична 

онлайн 

платформа за 

популяризация 

на българско 

съвременно 

изкуство

Проектът се състои в създаване на онлайн 

платформа, която представя съдържание на 

български и на английски език.Критическите и 

аналитичните текстове за съвременни форми на 

българското изкуство ще бъдат развивани чрез 

формата на журналистическия жанр "фийчър" и 

аудио файлове. Проектопредложението 

предвижда създаване на бюлетин с актуални 

събития и информация, който да бъде 

изпращан на имейл абонатите в дългорсочен 

план.

Значим и актуален проект с обществено 

полезен ефект. Проектът отговаря на 

заложените цели на програмата и би 

развил творческия потенциал на 

кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5724 1400

Анимационн

о кино, 

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Игрално 

кино, Изящни 

изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, 

Литература, 

Нови медии, 

Приложни 

изкуства, 

Танц, Театър, 

Фотография Фестивал

Ренета 

Кирилова 

Иванова

ИзвънРеден Арт 

фест

Осигуряване на възможност за среща на 

български творци работили в условията на 

извънредно положение и карантина.

 Представяне на продуктите им пред публика и 

излъчването им онлайн.

Проектът отговаря на целите на 

програмата, но е недобре обоснован. 

Липса покрепа в насока дали кандидатът 

би се справил с реализацията на 

проектните дейности. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND1225 1402

Документалн

о кино Н/П

Петя Бончева 

Бончева

Пандемия в 

пандемията

Документалният проект "Пандемия в 

пандемията" е базиран на лични истории, 

разказани от жени, жертва на домашно насилие 

в периода на извънредното положение, 

обявено от месец март до месец май. Идеята на 

филма е не само да запознае зрителите със 

спецификата на проблема, но и да ги насърчи 

да бъдат социално ангажирани в решаването 

му.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата със социалната си 

ангажираност и би развил творческия 

потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3499 1402

Изящни 

изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект инсталация

Мартин 

Владимиров 

Пенев Парейдолия

Проектът за скулптурна инсталация 

"Парейдолия" е свързан с изработването на 

мащабен проект, съставен от различни части и 

материали, който да насочи вниманието на 

зрителя към феномена "парейдолия"; психично 

явление, свързано с илюзорното възприемане 

на определени форми в дадена повърхност. 

Работата цели са постави въпроса за истината и 

субективния елемент, който стои в основата на 

възприятията. За проекта ще бъде създаден 

самостоятелен уебсайт.

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 IND5119 1402 Музика

Класическа 

музика

Лилия 

Калинова 

Милчева Urban Classics

Коледен камерен концерт, включващ 

разнообразен репертуар, изпълнен в различни 

формации - квартет, квинтет и секстет

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. 

Популяризира българско културно 

съдържание. Кандидатът и посочените 

участници в проекта имат убедителна 

професионална биография. Това 

предполага успешна реализация на 

проекта за концерт. Посочени са 

възможности за продължаване на 

дейността по него. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4668 1403

Интердисцип

линарен 

проект, Нови 

медии, Танц, 

Театър

Екпериментале

н имърсив 

експириънс с 

танц, театър и 

храна

Антония 

Станиславова 

Георгиева Кухня

Кухня е интердисциплинарен имърсив 

immersive проект, който комбинира сценичните 

изкуства танц и театър и многостепенно 

кулинарно гурме преживяване, за да представи 

на публиката едно различно, многопластово и 

сетивно интегирано преживяване в 

партньорство със майстор-сладкаря и творчески 

директор на ресторант "Космос" Александър 

Цеков.

Детайлно и ясно аргументиран проект, 

който покрива приоритетите на 

програмата, планирайки създаване и 

разпространение на спектакъл в 

съвременна театрална форма в 

несценично пространство. В замисъла 

проектът е комуникативен и творческата 

концепция предполага активно 

въвличане на публиката по време на 

публичните представяния.  Кандидатът 

има нужните опит и квалификация за 

реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5408 1404

Интердисцип

линарен 

проект, 

Театър

Интердисципли

нарен

Николай 

Костадинов 

Шопов

Стойността на 

живота

Интерактивен спектакъл в реална среда. 

Актьорите играят сред зрителите на публично 

място - бар, където те самите са в естествената 

си роля на посетители. В хода на действието, те 

импровизират с темата и подтемите на всеки 

персонаж в нея, като експериментират с 

активното въвличане на публиката в 

проблематиката на представлението. Това се 

излъчва на живо в интернет. Жанрът се 

променя - от спектакъл отива в риалити и 

завършва в телевизионна игра.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и е представен цялостно, 

планирайки създаването на авторско 

театрално представление в интерактивен 

формат в несценична среда. Целите и 

дейностите по проекта са ясно 

представени, препоръчва се в хода на 

реализацията на проекта да се развие 

стратегия за  привличане на публики, тъй 

като форматът не осигурява публичност 

сам по себе си. Кандидатът има 

необходимите опит и квалификация. 

Реализацията на проекта би подкрепила 

разгръщането на творческия потенциал 

на кандидата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5644 1406

Дейност на 

библиотеки и 

архиви, 

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Нови медии, 

Фотография

Роза Георгиева 

Бренайзен

Порция небе / А 

Piece of Sky

Лимитирано авторско арт изадание, колекция 

от графични оригинали, вдъхновени от 

нюансираните промени, забелязани в небето 

над конкретна локация в сърцето на София. 

 Проектът предоставя възможността публиката 

да се превърне в пряк участник в дългосрочното 

продължаване на инициативата, разширяващ 

параметрите й и свързващ различни общности в 

страната и по света, с помоща на дигиталните 

технологии и социалните мрежи и канали за 

комуникация.

Проектът отговаря на целите на 

програмата като предвижда издаването 

в лимитиран тираж на съвременна 

българска изящна книга, която да 

достигне до своята аудитория 

посредством няколко централни 

Софийски библиотеки. Кандидатът 

притежава необходимите опит, 

квалификация и потенциал за 

реализиране на проекта и за 

надграждането му след приключване на 

планираните дейности. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3473 1407

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, 

Културен 

мениджмънт, 

Музика, Нови 

медии, 

Приложни 

изкуства, 

Културно 

предприемач

ество

Музикални, 

графити и 

дигитални 

изкуства.

Мартин 

Красимиров 

Попов

Broken Balkanz LP - 

интерактивна 

музикална 

компилация 

закодирана в 

градски графити

Този проект ще създаде интерактивна връзка 

между музикално съдържание и реални 

градски графити, разположени на различни 

локации в град София. Графитите ще бъдат 

изградени с кодирана в тях QR технология, 

която ще има техническата възможност при 

заснемане с телефон да ни насочи към 

музикално и текстово съдържание, отнасящо се 

за дадената творба.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата.Участието 

на кандидата в проекта е добре 

аргументирано и нужно. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5638 1408

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Културно 

наследство, 

Културно 

предприемач

ество, Нови 

медии, 

Приложни 

изкуства

Писменост, 

типография и 

калиграфия

Стоян Тодоров 

Тодоров

Дигитално уеб 

въведение в 

българската 

писмена култура 

за чужденци

Проектът "Дигитално уеб въведение в 

българската писмена култура за чужденци" под 

формата на уебстраница има за цел чрез 

изразните средства на графичния дизайн да 

запознае чуждестранната аудитория с 

кирилицата и глаголицата и тяхната история, 

предоставяйки на потребителя иновативно 

културно преживяване.

Проектът си е поставил амбициозна цел. 

Проектът отговаря на заложените цели 

на програмата и би развил творческия 

потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4628 1409

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Фотография, 

Интердисцип

линарен 

проект

Игнат Златков 

Игнатов Елементи

"Елементи" е интердисциплинарен, 

мултимедиен проект включващ фотографии, 

звук, видео и инсталации в галерията, оналайн 

и на публибни места. Той разследва малките 

детайли съставящи цялостната картинка на 

заобикалящата ни среда.

Проектът отговаря на целите на 

програмата и популяризира българско 

културно съдържание. Кандидатът 

притежава необходимия опит за 

реализацията на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4973 1410 Музика

Съвременен 

джаз

Михаил 

Христов 

Йосифов

Съвременен джаз 

с българска 

лирика

Двама от най-наложилите се на българската 

джаз сцена музиканти, с огромен опит в 

създаването на разнообразни, в стилово 

отношение продукти - Михаил Йосифов и 

Атанас Попов, влизат в творческа колаборация с 

Велека Цанкова, един от най- красивите нови 

гласове на българския джаз. За 

разпространението и популяризацията на 

създадения музикален продукт, а именно песни 

по музика на М.Йосифов и текст на В. Цанкова 

ще отговаря Елисавета Петрушева.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата. Кандидатът е сред водещите 

джаз артисти у нас с нужния опит и висок 

професионализъм, който предпоставя 

дори художествени резултати при 

реализацията на проекта. Дава 

възможност за развитие на млад артист в 

лицето на Велека Цанкова. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4968 1411

Изящни 

изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, Нови 

медии

Светлана 

Цветанова 

Мирчева

Възможни 

изложби

"Възможни изложби" е дългосрочен 

интердисциплинарен проект, който в първата си 

част ще покаже в серия рисунки и видеа, през 

личния ми артистичен поглед на художник и 

работен партньор, духът на галерия Un Cabinet 

DAmateur, съществувала в София между 2012 и 

2017 г.

Дългосрочен интердисциплинарен 

проект, отговарящ адекватно на целите и 

приоритетите на програмата. Кандидатът 

притежава нужния потенциал за 

качественото му  развитие. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4706 1412

Приложни 

изкуства, 

Дизайн

Антония 

Бранимирова 

Ламбиева

Ръчно 

изработени 

керамични 

плочки, 

вдъхновени от 

българската 

естетика

Проектът се гради върху идеята ни за създаване 

на ръчно изработени керамични плочки. За 

целта ще използваме глина и натурални 

пигменти от различни райони на България, а 

художествените мотивите са вдъхновени от 

българската традиционна керамика и естетика. 

Целим чрез реализирането на проекта да 

допринесем към развитието на нови традиции в 

керамиката на нашата страна и да привлечем 

вниманието към този вид изкуство както у нас, 

така и в чужбина.

Добре обоснован и описан проект, който 

допринася за целите на програмата цели 

развитие на керамичното изкуство и 

естетизиране на градска среда, както и 

вплитане на традиционни занаятчийски 

практики. Кандидатът притежава 

необходимия опит, за да реализира 

успешно проекта. Подкрепата на проекта 

ще насърчи професионалното развитие 

на млад артист. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5542 1413 Танц

Съвременен 

Танц

Цветан Марсел 

Апостолов Импулс

Проектът "Импулс" ще бъде танцово 

представление в стилистиката на съвременния 

танц, съсредоточен върху хореографско 

изследване на физическия/телесния импулс, 

като отправна точка за действие, причина за 

реакция, мотив за взаимодействие, търсене на 

колективен импулс на хармония и единство.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата. Предвижда създаване и 

разпространение на авторски спектакъл 

в жанра на съвременния танц. 

Кандидатът има необходимата  

квалификация и реализацията на 

проекта ще спомогне за разгръщане на 

неговия професионален потенциал. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4970 1414

Приложни 

изкуства, 

Дизайн

Христина 

Димитрова 

Христова

Ръчно 

изработени 

керамични 

плочки, 

вдъхновени от 

българската 

естетика

Проектът се гради върху идеята ни за създаване 

на ръчно изработени керамични плочки. За 

целта ще използваме глина и натурални 

пигменти от различни райони на България, а 

художествените мотивите са вдъхновени от 

българската традиционна керамика и естетика. 

Целим чрез реализирането на проекта да 

допринесем към развитието на нови традиции в 

керамиката на нашата страна и да привлечем 

вниманието към този вид изкуство както у нас, 

така и в чужбина.

Добре обоснован и описан проект, който 

допринася за целите на програмата и 

цели развитие на керамичното изкуство 

и естетизиране на градска среда, както и 

вплитане на традиционни занаятчийски 

практики. Кандидатът притежава 

необходимия опит, за да реализира 

успешно проекта. Подкрепата на проекта 

ще насърчи професионалното развитие 

на млад артист. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND2371 1415 Музика Поп, Регетон

Росен 

Божидаров 

Стоев

Създаване на 

ново музикално 

произведение

Създаване на ново музикално произведение в 

стил латино регетон.

Проект на кандидат с дългогодишен опит 

в музикалния бизнес, което предполага 

успешна реализация. Проектът 

предвижда създаване и популяризиране 

на ново музикално съдържание, което 

отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3399 1416

Литература, 

Нови медии, 

Театър

Милко Иванов 

Йовчев

България като 

полет

България като полет е интердисциплинарен 

проект, съчетаващ поезия, театър и визуално 

изкуство. Той представлява серия от творчески 

акции, включващи произведения на осем 

български поети-класици, изпълнени насред 

местата, в които са родени. Акциите ще бъдат 

заснети с дрон, който постепенно ще се издига 

високо и ще разкрива съвременния контекст на 

тези места, кореспондиращ със 

зашеметяващата природа на България и 

непреходната красота на словото.

Смел експериментален проект в духа на 

новото време. Сложен технически, но с 

потенциал за успешно осъществяване. 

Подкрепата на проекта ще насърчи 

професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4300 1417

Дигитални 

изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, Танц, 

Театър

Перформънс, 

съвременен и 

експериментале

н танц, танцов 

театър, 

скийнданс.

Зорница 

Стоянова 

Стоянова

Род и диня не 

прави Родина - 

работно заглавие

Род и диня не прави Родина *работно 

заглавие*, е онлайн експериментен проект за 

сбъднатите и незбъднатите мечти, за 

емиграцията, завръщането и вечното търсене 

на принадлежност. Хумор и сатира се преплитат 

с тъга и разочарование в мултимедийно 

събитие определящо се като нещо между 

танцов театър, личен разказ, и яко парти. 

Всичко това представено през научно-

фантастичната естетика на Зорница Стоянова. 

Достъпно до всеки с интернет връзка.

Проектът изследващ актуална социална 

тема през лична история отговаря на 

приоритетите на програмата, 

предвиждайки създаването на серия от 

авторски танцови и перформативни 

миниатюри и цялостен спектакъл и 

тяхното публично разпространение (вкл. 

и в дигиталното пространство). Проектът 

е изчерпателно и детайлно описан и 

неговата реализация ще спомогне за 

разгръщането на творческия потенциал 

на кандидата в местния артистичен 

контекст. Кандидатът има необходимите 

опит и квалификация за реализация на 

проекта.  Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5683 1418

Дейност на 

библиотеки и 

архиви, 

Културен 

мениджмънт, 

Културно 

наследство, 

Културно 

предприемач

ество, 

Културология

, Кураторска 

дейност, 

Фотография

Лина Николова 

Иванова

Онлайн 

платформа за 

популяризация 

на българско 

съвременно 

творчество 

Rule3rd

Платформата Rule3rd има за цел да представя 

работата на съвременни български творци и да 

популяризира творчеството им сред любители 

на изкуствата във цял свят. Началният фокус е 

върху музика, визуални изкуства, кино и 

литература. Мисията на Rule3rd е да привлече 

чуждестранна публика към българското 

съвременно изкуство.

Проектът отговаря на част от заложените 

цели на програмата. Експертната 

комисия препоръчва в следващия 

проектни предложения кандидатът да 

обърне повече внимание върху 

конкретността в  описанието на 

художествената идея. Проектът би 

развил творческия потенциал на 

кандидата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4201 1419 Музика RнB, Soul, Trap

Константин 

Планенов 

Бешков "FLAMINGO"

"FLAMINGO" е заглавието на предстоящият 

първи дългосвирещ албум на музикалния 

продуцент и артист Kay Be. От него вече са 

реализиране 3 сингъла, като първият бе 

селектиран лично от легендарният филмов 

режисьор Spike Lee като част от саундрака на 

сериала му Shes Gotta Have It , който може да 

бъде гледан в Netflix.

 "FLAMINGO" цели да престави българското 

изкуство на световната сцена по най-добрия 

начин.

Проектът отговаря на целите на 

програмата, интересно и подробно 

описан, а целите му са ясни. Кандидатът 

има впечатляваща биография и според 

нея той има необходимите качества да 

се справи с реализация на добър 

художествен продукт. Застъпено е и 

разпространение на българско културно 

съдържание. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4396 1420

Изящни 

изкуства

концептуална 

рисунка

Леда 

Александрова 

Екимова

ТЕМЕНУГА, ОТ 

КОЯТО КАПЕ 

КРЪВ

Проектът ТЕМЕНУГА, ОТ КОЯТО КАПЕ КРЪВ е 

своеобразно кристализиране на 

дългогодишните ми търсения в областта на 

неосимволизма и концептуалната рисунка; 

представлява опит за обяснение на символа 

чрез свъхопростена емпирично-сетивна 

конструкция; включва концептуализиране на 

творческия процес на рисуването, чрез 

екстремност на процеса в неговата 

технологична монотонност и градация.

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 IND1018 1421

Интердисцип

линарен 

проект, Нови 

медии, 

Приложни 

изкуства, 

Фолклор

творческа 

работилница / 

уъркшоп

Пенка 

Ангелова 

Минчева Мобилно ателие

Мобилно ателие е каравана, която пътува по 

селата и за един уикенд дава възможност на 

децата и техните родители да работят заедно, 

да научат нови техники и похвати от 

съвременното изкуство, да приложат знанията 

си и да направят изложба, която ще пътува. 

Проекта цели да образова и стимулира 

творческите заложби на децата в провинцията. 

Работилницата е на открито, а използването на 

природни материали и експонирането в 

естествена среда е приоритет.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата като цели популяризиране 

на съвременно изкуство в малки 

населени места. Проектът включва 

образователен елемент, който има 

потенциал да разшири детската 

аудитория. Кандидатът притежава 

необходимия опит за да реализира 

успешно проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5688 1422

Дигитални 

изкуства

театрален 

видеоклип

Маргарита 

Иванова 

Борисова

За любовта и 

съдбата:избор 

или шанс

Проектът "За любовта и съдбата:избор или 

шанс" е музикален видео клип, който да 

представи под формата на танцов музикален 

театър млади, независими творци, които 

ползват съвременните изразни средства на 

синкретизма в изкуството. В основата на 

проекта е идеята за безсмъртната любов и 

пръстът на съдбата в творбата на Шекспир 

"Ромео и Жулиета" през погледа на Жулиета, 

поставена в нашето съвремие.

Проектът отговаря на приоритетите и 

целите на програмата, тъй като 

предвижда развитие на потенциала на 

млади български артисти и носи в себе 

си елемент на синкретизъм в изкуството. 

Добре описан е и има предпоставки за 

представяне в съвременните канали и 

платформи за видео и аудио споделянe. 

Проектът ще допринесе за 

професионалното развитие на кандидата 

и за личното му усъвършенстване. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5834 1423 Музика

Aлтернативен 

поп

Денис Ангелов 

Попстоев

VICK - MIND 

GAMES

Музикалната композиция, която е с 

аранжимент в модерен алтернативен поп, 

чието съдържание се състои в 2 куплета, 

бриджова част и припев. Ориентирано е изцяло 

към настоящото модерно звучене в световения 

музикален мащаб.

 Състои се изцяло от нови модерни 

алтернативни звуци - не настоятелно, но 

утвърждаващо и носещо много смисъл.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата. Има ясно изтъкнати цели, а 

реализацията на продукта ще бъде 

направена от успешен млад артист. 

Кандидатът има нужният опит и 

образование за реализация на 

проектното предложение. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5366 1424

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Дизайн, 

Музика, Нови 

медии Н/П

Диляна 

Петрова 

Стойкова

Broken Balkanz LP - 

интерактива 

музикална 

компилация, 

закодирана в 

градски графити

Този проект ще създаде интерактивна връзка 

между музукално съдържание и реални градски 

графити, разположени на различни локации в 

град София. Графитите ще бъдат изградени с 

кодирана в тях QR технология, която ще има 

техническата възможност при заснемане с 

телефон да ни насочи към музикално и текстово 

съдържание, отнасящо се за дадената творба.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата.Участието 

на кандидата в проекта е добре 

аргументирано и нужно. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5651 1425

Културно 

наследство

Съставителство, 

Личностно 

развитие, 

Приложна 

психология

Методи 

Живков Илиев

Защо човек 

отлага?

Съставяне на книга с текстове от беседите на 

Петър Дънов на тема "Защо човек отлага?" 

 Проектът се съсредоточава около централната 

мисъл - "Защо човек отлага"?

 Проблемът с отлагането е жизненоважен за 

всеки. Както на едно място Петър Дънов казва: 

"От отлагането на нашите идеи се е образувала 

нашата карма".

Проектът отговаря на заложените цели 

на програмата и би развил творческия 

потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5489 1426

Документалн

о кино

Документално 

кино

Реймънд 

Джоунс Стиърс

The Bulgarian 

team/Българския

т екип

Проектът включва създаването на 

документален филм със заглавие Българският 

екип или The Bulgarian crew. В допълнение за 

промотиране на филма и подпомагане на 

снимачните работници ще се създаде и 

Интернет сайт. Във формуляра за 

кандидатстване е описано по-точно резюмето 

на проекта.

Оригинален проект, отговарящ на целите 

и приоритетите на програмата. 

Създаването на документален филм, 

акцентиращ върху българските снимачни 

екипи на чужда продукция е интересен 

обект, популяризиращ националната 

култура. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5370 1427

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Културен 

мениджмънт, 

Музика, Нови 

медии

Музика, 

графити, 

интерактивни 

технолгии

Димо Бойков 

Пангелов

Broken Balkanz LP-

интерактивна 

музикална 

компилация, 

закодирана в 

градски графити

Този проект ще създаде интерактивна връзка 

между музикално съдържание и реални 

градски графити, разположени на различни 

локации в град София. Графитите ще бъдат 

изградени с кодирана в тях QR технология, 

която ще има техническата възможност при 

заснемане с телефон да ни насочи към 

музикално и текстово съдържание, отнасящо се 

за дадената творба.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата.Участието 

на кандидата в проекта е добре 

аргументирано и нужно. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5402 1428

Етнология, 

Интердисцип

линарен 

проект, 

Културно 

наследство

Стефан 

Атанасов 

Попов

Забравените 

оръжия от Стара 

планина

Пърформанс: Атрактивни демонстрации на 

употребата на земеделски сечива и битови 

инсрументи от района на Стара планина, които 

преповтарят по форма и размери подобни 

такива от отминали исторически времена, 

когато населението е трябвало да се защитава 

по време на размирици и набези.

Проектът отговаря на целите на 

програмата като предвижда откриване 

на неописани и неизвестни битови 

предмети с двойно предназначение и 

създаването на боен танц - творческа 

интерпретация на употребата им в 

миналото като защитни средства. 

Кандидатът има опит в посочената 

област и проектът ще допринесе за 

професионалното му развитие. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5680 1429

Изящни 

изкуства

Графика, 

дигитални 

изкуства

Филип 

Людмилов 

Попов Екзистенция

Екзистенция. Творческо изследване на тема 

създаването на света. Материя, антиматерия. 

Вечните въпроси относно появата на материята, 

вселената, човека, миналото, настоящето и 

осмислянето на съществуването ни в България 

и в света в този променен свят. Създаване на 20 

до 30 бр. художествени творби в областта на 

изящното графично дигитално изкуство

Проектът за създаване на между 20 и 30 

дигитални произведения, акцентиращи 

върху творческото изследване на темата 

за създаването на света, отговаря на 

целите и приоритетите на програмата.  

Проектът би подпомогнал творческото 

развитие на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4215 1430

Интердисцип

линарен 

проект Н.П.

Антония 

Красимирова 

Димитрова Накъде . . .

Арт. проект, с култ.дейност да представи 

принципите на така-наречената "Expressive Arts" 

- мулти-дисциплинарно изследване на това как 

творчес. процес може да действа като 

катализатор за разкриване на нови 

възможностти в живота, и как изкуството 

действа холистично върху индивдуалния човек, 

как може творчесткия процес да бъде 

активиран с позитивно въздействие от всеки 

един човек.

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 IND1947 1431 Музика

Класическа 

музика

Мария-

Десислава 

Николова 

Стойчева

Изкуството на 

звукозаписа-

дебютни 

студийни записи 

на клавирни 

творби на 

бележити 

композитори с 

юбилеи:Бетовен-

250, Шуман-210, 

Шопен-210, 

Чайковски-180 и 

Владигеров-120

Проектът изкуството на звукозаписапредвижда 

дебютни студийни звукозаписи на клавирни 

творби на бележити композитори с 

юбилеи:Бетовен-250, Шуман-210, Шопен-210, 

Чайковски-180 и Владигеров-120, записани от 

пианистите Мария-Десислава Стойчева и Иван 

Керековски. Предизвикателство са 

професионалното изпълнение, звукозаписване 

и постпродукцията на техни произведения. С 

тези записи ще почетем техните годишнини.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. 

Предвидените дебютни студийни 

звукозаписи включват клавирни творби 

на бележите композитори, чиито 

годишнини светът чества, сред тях е и 

Владигеров. Участниците са трима много 

талантливи музиканти, познати вече на 

публиката. Записите ще бъдат издадени 

на компактдиск и разпространени в 

специализираните платформи за 

интернет споделяне.

Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4589 1432

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Дизайн, 

Фотография, 

Нови медии, 

Приложни 

изкуства

Йоана Попова 

Олегова Йоана 

Попова Coronadept19 2.0

Вирусите са различни. Понякога те обхващат 

съзнанието и ума. Пандемията е глобална 

криза, но тя засяга и всеки индивид поотделно. 

Този проект представлява поетично, 

художествено изследване на постефектите от 

коронавирус пандемията върху човешката 

психика. Опит по художествен път да се 

докоснем до невидимия "затвор" вътре нас - 

там, където душата е коленичила. Там, където 

сме най-уязвими.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. 

Експертната комисия препоръчва 

редуциране на описаните дейности в 

проектното предложение.  Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5196 1433 Музика

Алтернативен 

рок

Методи 

Любомиров 

Кръстев

Представяне 

пред публика на 

живо и 

разпространение 

на втори студиен 

албум на група 

No More Many 

More

Представяне на алтернативно съдържание в 

публична среда /концерт пред публика на 

живо/ и разпространение на нов музикален 

продукт, само с текстове на български език на 

алтернативната сцена, който да бъде 

конкурентно способен на международен пазар 

и да разпространява български културни 

проекти на европейско и световно ниво.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата. Кандидатът притежава 

нужните качества за неговата 

реализация. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5463 1434

Изящни 

изкуства

Силвия 

Стефанова 

Георгиева

Изкуство по 

време на 

пандемия

Проектът ми изкуство по време на пандемия 

цели да покаже как артисите съпреживяват 

цялостната ситуация и я изразяват визуално. 

Изкуството може да достигне най-лесно до 

публиката с средствата на изразяване в случай 

било то с поредица от картини и скици, 

направени под влиянието на затварянето на 

градовете и страните глобално с 

визуализиаране и изразяване на чувствата си.

Проектът отговаря на приоритетите и 

целите на програмата. Кандидатът 

притежава необходимата квалификация 

за реализиране, което е видимо от 

досегашния му опит и ще се допринесе 

за професионалното му развитие. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4248 1435

Дигитални 

изкуства, 

Музика, 

Приложни 

изкуства, 

Театър

Куклена 

телевизия

Петромил 

Дианов Денев Мале-мале ТВ

"Мале-мале ТВ" е онлайн куклена телевизия, 

създадена от куклен театър "Мале-мале" като 

реакция на Извънредното положение от COVID-

19. Тя включва живото предаване "Светът на 

Мале-мале" и няколко различни допълнителни 

рубрики като: Bubble Channel, Нарисувай 

приказка /с рисунки от зрителите/, 

Работилничка с Мила, Песни с Хари, Часът на 

приятелите. Телевизията е достъпна в YouTube и 

Facebook, като предаването Светът на Мале-

мале се излъчва на живо.

Иновативен групов проект, 

последователно обмислен и разписан, с 

добра аргументация. Проектът отговаря 

на заложените цели на програмата и би 

развил творческия потенциал на 

кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5389 1436

Литература, 

Фолклор

Владо Блажев 

Тренески Гердан

"Гердан" е сбирка с подбрани песни от всички 

томове с български народни умотворения от 

Македония / Охридско- Стружки район, 

събрани от Блаже Тренески, компакт диск с 

автентични записи на певците и интерактивна 

карта.

Проектът Проектът отговаря на 

заложените цели на програмата и ще 

помогне на кандидата да представи 

организационните и издателските си 

умения. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5439 1437 Музика поп, соул, RnB

Елена 

Тодорова 

Сиракова

"Галактики" - 

дебютен мини 

албум

"Галактики" е дебютен мини албум в 

поп/соул/RnB жанр със съвременно електронно 

звучене. Всички песни в албума ще са на 

български език, по текстове и музика на Елена 

Сиракова.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата, има ясни цели и предполага 

добър художествен резултат. Кандидатът 

има опит и успех в реализирането на 

подобен проект. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5794 1438

Документалн

о кино

Документален 

минисериал

Давид Марио 

Вълков

"Успех БГ" 

Документален 

Минисериал

"Успех БГ" е документален минисериал, който 

ще ни запознае с формулата за успеха на `четри 

лидери в различни сфери на заетостта.

 Целта на проекта е да мотивира нашите 

сънародници, да поемат по пътят на успеха.

 Крайният резултат ще бъде разпространен чрез 

специално изградена платформа в различните 

социални мрежи.

Проектът е добре аргументиран и 

детайно описан, има ясни цели, 

свързани с позитивния поглед към 

потенциала на съвременния българин. 

Проектът отговаря на целите на 

програмата и популяризира българско 

културно съдържание. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5856 1439

Анимационн

о кино, 

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Музика, 

Дигитални 

изкуства

Жанрът на 

видеото е 

миксиран 

между видео 

кадри, архивен 

материал, 

снимки и 

motion graphics, 

представляващ 

анимационни 

елементи върху 

различни 

видове кадри.

 Музиката на 

проекта ще 

варира между 

различни 

жанрове в 

зависимост от 

развитието на 

историята.

Нилофар Сайед 

Афзали ИМПУЛС

ИМПУЛС е проект, базиран на реални случки, 

но представен по абстрактен начин. 

Комбинацията между картина и звук ще отнесе 

зрителя в света на шест деца, които имат 

коренно различни животи. Стилът на проекта 

влиза в графа "Експериментално изкуство", като 

темите, които ще бъдат засегнати варират, но 

линията на историята остава една - импулсът.

Проектът отговаря на целите на 

програмата, но е прекалено обемен. 

Липсва достатъчно детайлна и 

аргументирана разработка. Кандидатът 

не притежава достатъчен потенциал да 

разработи шест кратки, макар и 

експериментални, с елемент на 

анимация, филми. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND3387 1440 Театър

драматургия

 

документалисти

ка

Неда 

Михайлова 

Соколовска

ДИПТИХ - проект 

за авторска 

документална 

пиеса

ДИПТИХ е проект за документална пиеса, 

изцяло създадена върху интервюта, дословна 

реч, документирани реални житейски ситуации 

и т.нар. намерен материал - снимки, архивни 

документи и пр. ДИПТИХ ще бъде първият 

авторски компилиран текст за театър, изпълнен 

в т.нар. вербатим стилистик а и първата 

самостоятелна авторска пиеса на Неда 

Соколовска.

Всякакви нови и модерни форми 

предполагат създаване на интерес към 

съчетаването на изкуства. Проектът 

отговаря на заложените цели на 

програмата и би развил творческия 

потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5839 1441 Фолклор

Вероника 

Росенова 

Стоянова

"Българският 

вихър"

Музикално танцувален спектакъл, с фолклорна 

насоченост. Колаборация от различни жанрове, 

с цел обугатяване палитрата на изразни 

средства.

Проектът формално отговаря на 

приоритетите на програмата, но е 

непълно аргументиран, представен общо 

с липсваща конкретна информация за 

творческата концепция и съществени 

детайли за реализацията, планираните 

дейности и план за разпространение. 

Кандидатът не е представил информация 

или материали за досегашна творческа 

дейност или квалификация. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND5862 1442

Анимационн

о кино

Росица 

Славянова 

Нарлева Облик

Това е историята на един човек, който търси 

своя облик.

 Понеже той си няма облик, се превръща във 

всеки, с когото общува. Но все някога човек 

остава сам със себе си.

Проектът представя ясни цели и 

конкретни дейности, някои детайли в 

концепцията за доизясняване. 

Надгражда творческо портфолио. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5865 1443

Анимационн

о кино

Иво Димитров 

Гергинов Свещеният Елен

Митологичен притчов разказ за балансът на 

природата и защо е важно човек да го спазва. 

Разликата между препитанието и безхаберието 

е значителна и всеки, който не я прави, трябва 

да се пребори с демонът който се ражда в 

резултат на това.

Проектът е свързан със създаването на 

творчески продукт, който би допринесъл 

за професионалното развитие на  

кандидата.Проектът отговаря на целите 

на програмата и популяризира българско 

културно съдържание като се базиран на 

прабългарска митология. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5385 1444

Културен 

мениджмънт, 

Културно 

наследство, 

Културно 

предприемач

ество, 

Литература

Албена 

Цветанова 

Иванова

Да погледнем 

отвисоко- чак от 

словото

"Да погледнем отвисоко- чак от словото" е 

творческа инициатива за връщане към словото 

и неговите сила. Звън на прибиращо се стадо, 

кукуригане на петли, детски смях или тъга от 

самотата редом с читалня, книги, срещи с 

автори, четения и дискусии. Всичко това в 

големите градове е възможно, обичайно дори и 

търсено, но в китното балканско селце 

Българене няма книжарница, читалище и 

църква дори, а хората стават все повече - 

Пандемията ги върна.

Проектът отговаря на целите на 

програмата и би развил творческия 

потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3705 1445

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Дизайн, 

Културна 

антропология

, Литература, 

Музика, Нови 

медии

София 

Стефанова 

Димитрова Културен полет

Културен полет е проект целящ да бъде 

създадено пространство в интернет със 

синтезирано

 качествено видео съдържание - онлайн речник 

на българското изкуство с начално

 направление - литература, последвано от 

разширение в категории музика, архитектура,

 скулптура, кино, художествено изкуство и др.

Проектът си поставя за цел смислена и 

изпълнима идея и отговаря на 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5549 1446

Дигитални 

изкуства, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, 

Литература, 

Нови медии

пърформанс, 

видео арт

Мина 

Димитрова 

Стоянова Rta

Пърформанс и видео, базирани на авторски 

текст. Превод от текст към серия изображения 

[сигили]. Сигилите ще бъдат конвертирани от 

2д в 3д изображения, анимирани и 

проектирани посредством 3д видео маппинг 

върху скалите в местността Каменните гъби 

край Кърджали. Пърфоманс пред местна 

публика с 3д маппинг проекция и изговаряне на 

текст. Използване на сегменти от проектираните 

изображения и аудио запис на текста за 

съставянето на крайното видео.

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 IND4106 1447 Музика

Джаз, класика, 

фолклор, 

електронна 

музика

Михаил 

Владимиров 

Йосифов

Музика под 

дървото

"Музика под дървото" е работното заглавие 

проект за записване и издаване на дебютен 

солов албум от авторски пиеси за пиано на 

Димитър Горчаков. Произведенията съчетават 

класическа музика и фолклор със съвременни 

течения, като джаз и електронна музика.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата и включва 

разпространение на българско културно 

съдържание. Кандидатът е изявен 

творец и саунд дизайнер, качествата му 

предполагат реализацията на качествен 

художествен продукт. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5294 1448

Музика, 

Фолклор

авторски песни 

на фолклорна 

основа

Ивайло 

Пламенов 

Шопски

Хубава си, 

татковино

"Хубава си, татковино" е проект за авторски 

песни на фолклорна основа, посветени на 

незнайни събития в историята ни. За 

създаването им ще правим проучвания в 

културно-исторически и музикален аспект. 

Възражда се интересът към фолклора, има 

нужда от нови песни и привличане на младите. 

Ще дадем своя принос към българската 

музикална и етнографска култура. Имаме голям 

опит и в представяне на песните ни с концерти, 

в медии и интернет.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. 

Популяризира се българско културно 

съдържание. Кандидатът има успешен 

опит в сферата на авторско творчество в 

духа на традиционния фолклор. Има 

канали за разпространение. Предполага 

се, че проектът ще бъде успешно 

реализиран. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5713 1449

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, Нови 

медии, 

Театър, 

Фотография Н/П

Иван Георгиев 

Златев

CORONADEPT19 

2.0

Вирусите са различни. Понякога те обхващат 

съзнанието и ума. Пандемията е глобална 

криза, но тя засяга и всеки индивид поотделно. 

Този проект представлява поетично, 

художествено изследване на постефектите от 

коронавирус пандемията върху човешката 

психика. Опит по художествен път да се 

докоснем до невидимия "затвор" вътре нас - 

там, където душата е коленичила. Там, където 

сме най-уязвими.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. 

Експертната комисия препоръчва 

редуциране на описаните дейности в 

проектното предложение.  Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5667 1450

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, 

Литература, 

Нови медии, 

Фотография

Мултимедиен 

дигитален 

проект в 

областта на 

документалисти

ката

Мартин 

Димитров 

Димитров

Север-

Северозапад: 

Защо Северна 

България 

изостана и кои са 

хората, които ще 

я изправят 

отново на крака

Проектът цели да създаде мултимедийна 

платформа, на която да се публикуват

 репортажи от Северна България. Те ще 

разказват историята на нейното изоставане в

 последните десетилетия, но и инициативите, 

които отново я вдигат на крака.

 Документалното пътешествие ще използва 

различни приоми за дигитално

 повествование, включително аудио и 

видеозаписи, текстове и снимки.

Проектът може да доведе до постигане 

на цели, указани в програмата. Отнася се 

по-скоро за документалистика и 

публицистика, отколкото за литература. 

Без съмнение, кандидатът ще развие 

творческите си умения. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4140 1451

Дигитални 

изкуства Видео арт

Мария 

Пламенова 

Гатева Интервю

"Интервю" е видео арт проект, който 

представлява неуспешен опит за представяне 

на една личност, която бива интервюирана. 

Интервюираният се изгубва сред множество 

лични въпроси, като стига до момент на пълно 

непознаване на себе си.

Проектът отговаря на целите на 

програмата и популяризира българско 

културно съдържание. Проектът ще 

допринесе за професионалното развитие 

на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5709 1452

Интердисцип

линарен 

проект Н-П

Емануела 

Колева Еленска Птици в града

Птици в града е интердисциплинарен проект, 

който цели да представи и информира 

обществото по темата за биоразнообразието и в 

частност хабитата на птиците в района на град 

Велико Търново чрез похватите на изкуството 

като различни техники за рисуване и печат 

върху текстил.

Проектът цели да свърже изкуството с 

глобалните и актуални теми на 

съвременния свят. Проектът отговаря на 

целите на програмата. Проектът е добре 

представен, с конкретни дейности и 

постижими резултати.. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5895 1453

Анимационн

о кино, 

Аудиовизуал

ни изкуства

Мартина 

Бойкова 

Младенова

Свободен полет 

из България

Мотивационен и вдъхновяващ филм, показващ 

свободата на духа, която можем да усетим чрез 

алтернативните спортове в красивата и 

зашеметяваща българска природа.

Проектът е вдъхновяващ поглед към 

българската природа и почитателите на 

екстремни спортове, за адреналина и за 

стремежа към свобода на  духа.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5576 1454 Литература Литература

Таня Тодорова 

Бойчева Животът в рими

Настоящият проект съдържа написване на 

литературни произведения - стихотворения, 

които да бъдат издадени в стихосбирка в 

последствие. Ще бъдат създадени минимум 30 

стихотворения, като те ще бъдат придружени от 

илюстрации, създадени от художник, чрез 

доброволен труд. Стихотворенията са културен 

продукт и ще представляват български 

произведения, които ще бъдат създадени и 

популяризирани в последствие.

Проектът отговаря на част от заложените 

цели на програмата и би развил 

творческия потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5849 1455

Приложни 

изкуства Текстил

Виктория 

Стилиянова 

Сивова

Текстилни 

импресии

Развиване на традициите на българсйото 

приложно изкуство в съвременния свят

Проектът формално отговаря на 

приоритетите на програмата. 

Формулярът и мотивацията са почти 

празни, цялата обосновка на проекта се 

изчерпва с общо 50 думи.  Липсват 

доказателства за творческия опит на 

кандидата. Не се предлага за финансиране



TI 144 20 IND2803 1456

Анимационн

о кино, 

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Музика, Нови 

медии, 

Приложни 

изкуства, 

Театър

Красимир 

Христов Кирчев Мале-мале ТВ

"Мале-мале ТВ" е онлайн куклена телевизия, 

създадена от куклен театър "Мале-мале" като 

реакция на Извънредното положение от COVID-

19. Тя включва живото предаване "Светът на 

Мале-мале" и няколко различни допълнителни 

рубрики като: Bubble Channel, Нарисувай 

ПРИКАЗКА /с рисунки от зрителите/, 

Работилничка с Мила, Песни с Хари, Часът на 

приятелите. Телевизията е достъпна в YouTube и 

Facebook, като предаването Светът на Мале-

мале се излъчва на живо.

Иновативен групов проект, 

последователно обмислен и разписан, с 

добра аргументация. Проектът отговаря 

на заложените цели на програмата и би 

развил творческия потенциал на 

кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2132 1457 Театър

Габриела 

Стефанова 

Кърджилова

Араангелова 

трапеза

Сценична реализация на трансформативния 

текст "Араангелова трапеза", създаден по 

мотиви от пиесата "Куцулан или Вълча 

Богородица" на Константин Илиев, който 

изследва темата за самотата на съвременния 

човек като следствие от неговото отчуждаване 

от света и себе си. Текстът разглежда въпроса за 

"безверието" като социален конструкт и 

изследва последиците от него, засягащи както 

отделния индивид, така и колектива.

Проектът отговаря на заложените цели 

на програмата и би развил творческия 

потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2243 1458 Музика Фолклор

Тина Николова 

Коилова

"Фолклорни 

"Концерти за 

малчугани и 

великани"

Проектът "Фолклорни "Концерти за малчугани и 

великани" на 07.03.2021 г., представлява 

презентация на български народни музикални 

инструменти плюс уъркшоп за деца с пряг досег 

до музикални инструменти. Има за цел да 

приобщи децата към изкуството, да ги вдъхнови 

да изучават музикален инструмент и да 

опознаят българския фолклор. Проектът ще 

доразвие сега провеждания "Концерти за 

малчугани и великани" за класически 

музикални инструменти.

Подробно разписан и обоснован проект, 

който отговаря на приоритетите на 

програмата. Включените образователни 

дейности ще допринесат до 

разширяване на детската аудитория. 

Проектът надгражда успешна 

инициатива на кандидата.  Очаква се 

успешна реализация. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5055 1459

Дизайн, Нови 

медии

Клементина 

Йорданова 

Стоянова Език мой

Език мой - www.ezikmoi.com - е първият 

български уеб портал с безплатни колекции с 

шрифтове

 на кирилица и шаблони за графичен дизайн - 

презентации, брошури, дипляни, визитки, 

корици и

 дизайн за социални мрежи, изцяло на 

български език.

Проектът отговаря на целите на 

програмата. Неговата реализация би 

запълнила ниша в областта на дизайна и 

дигиталните изкуства, която отдавна има 

необходимост от запълване. Кандидатът 

е необходим за реализацията и 

разпространението на резултатуте от 

проекта и има необходимия опит и 

квалификация за изпълнение на 

заложените дейности. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4495 1460

Изящни 

изкуства

Монументални 

изкуства

Елеонора 

Атанасова 

Хаджиниколов

а

"Стенопис, 

посветен на 

произведения на 

Любен 

Каравелов"

Проект "Стенопис, посветен на произведения на 

Любен Каравелов" е двуизмерна композиция, 

посветена на две произведения на Любен 

Каравелов "Българи от старо време" и 

"Маминото детенце". Стенописът ще се намира 

в сграда на НУ "Любен Каравелов" в гр. 

Пазарджик, на втори етаж, във фоайе. Площта 

на стенописа е 8 кв. м. Той ще бъде изпълнен с 

темперни и акрилни бои, елементи от дърво. 

Негов автор е Елеонора Хаджиниколова, с 

участие на ученици.

Проектът ще допринесе за 

популяризирането на български 

класически литературни поризведения 

чрез тематичния стенопис сред младото 

поколение, кандидатът има опита да го 

реализира успешно и с устойчив 

характер. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5894 1461

Изящни 

изкуства

Радина 

Росенова 

Ночева

Участие на 

Световно 

изложение на 

художниците-

Представяне на 

иновативната ми 

3Д АРТ 

Космическа 

техника

Представяне на България на Световното 

изложение на фудоониците в Дубай. 

Представяне на новата ми АРТ 3Д Космическа 

техника.

Проектът формално отговаря на 

приоритетите на програмата, но е 

непълно аргументиран. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND5665 1462 Литература

Документалист

ика

Ивайла 

Александрова 

Чаушова

Номер 585. 

Анкета върху 

един разстрел

Книга за разстрела на Вапцаров. На 23 юли 1942 

по дело номер 585, наричано Процес на ЦК на 

БКП, са осъдени 12 души. Същия ден те са 

разстреляни. Месец преди това, по дело 503 са 

разстреляни 18 души, парашутисти и 

подводничари. Те всъщност са двете разделени 

половини на едно цяло. Книгата се базира на 

протоколите на двете дела и непубликувани 

документи и записи, прави възстановка на 

събитията с простата и ужасна конкретност на 

действията.

Подкрепата на кандидата ще допринесе 

за финализиране на дългогодишен 

проект. Кандидатката има потенциал да 

напише документалната книга. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5883 1463

Анимационн

о кино, 

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Игрално кино Социален клип

Петко Бонев 

Лунгов

РаноБудна: 

ПРОБУЖДАНЕ

РаноБудна: ПРОБУЖДАНЕ е културна 

инициатива за превенция на домашното

 насилие чрез екранно изкуство. Създава се 

видеоклип със социално значение,

 привличащ внимание към заблудите в 

любовта, през призмата на женатажертва, която 

благодарение на Пробуждането си израства в 

жена-победител.

 Проектът провокира обществено значима 

промяна, използвайки способи за

 достигане до по-дълбоките пластове на 

съзнанието и емоциите, присъщи само

 за изкуството.

Проектът отговаря на целите на 

програмата и популяризира българско 

културно съдържание.  Проект, засягащ 

важна и обществено-значима тема. 

Проектът представя ясни цели. Някои 

детайли в концепцията  и изпълнението 

подлежат на доизясняване. Кандидатът 

притежава необходимия опит за 

реализацията на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5871 1464

Културно 

наследство неприложимо

ЗОРКА 

АТАНАСОВА 

ТУМБАКИЕВА

ВИРТУАЛНА 

КУЛТУРНА 

РАЗХОДКА ИЗ 

БАНСКО

Основната идея на проектното предложение е 

повишаване на интереса на обществеността 

към културното наследство на Банско. Проектът 

поставя на фокус достъпа до богатото 

наследство и култура в местни и регионални 

области, чрез развиване на нова публика, 

предприемачество в областта на културата. 

Основен елемент на проектното предложение е 

създаването на нови културни форми за достъп, 

базирани на електронно съдържание

Проектът не отговаря на целите на 

програмата. Предложението е по-скоро 

за развитие на туристически гид, 

отколкото на творчески продукт. Не са 

посочени кои са 10 обекти, които ще 

бъдат представени. Проектът не е 

напълно аргументиран в посока обхват, 

конкретни дейности, резултати и подход 

към аудиторията. Кандидатът не е 

представил своя опит с достъпни 

материали. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND4435 1465 Музика Вокална лирика

Димитър 

Емануилов 

Арнаудов

ОСМОЗА 

Синкретичен 

концерт-

спектакъл

Синкретичен концерт-спектакъл. Оригинална, 

нетрадиционна интерпретация на вокални 

произведения на фолклорна основа -обработки 

на народни песни и авторски произведения с 

фолклорни мотиви или звучност, създавани от 

всички поколения български композитори. 

Осъществява се от редкия мъжки глас 

контратенор с харктерния си, високочестотен 

кастратен/женски/ тембър, реално звучащ в 

сопрановата теситура и с типичната сопранова 

звучност.

Проект на млад изпълнител, който ще му 

позволи да се развие и затвърди на 

музикалната сцена. Идеята е интересна, 

отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Експертната комисия 

препоръчва повече конкретика относно 

реализацията - включени произведения, 

композитори, чии ще са фолкорните 

обработки, кои музиканти ще участват в 

реализацията? Проектът би развил 

творческия потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2614 1466

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Игрално кино

Късометражен 

игрален филм, 

драма

Майя Иванова 

Виткова-Косев

Проект за 

късометражен 

игрален филм 

ЛЮБИМА

Рая не забелязва Слона, заел хола й, когато се 

прибира от работа.

 Не осъзнава присъствието му, докато Слона се 

храни от чинията й.

 Не го вижда, докато се къпе в банята й. Не 

разбира, че Слона й

 помага да събере предметите, дрехите и 

снимките на "някакъв" мъж.

 Рая не знае, че Слона заема по-голяма част от 

спалнята й, но в съня

 си... В съня си Рая вика Слона, за да натовари 

на него тъгата по

 раздялата със своя любим, и да я отпрати 

завинаги.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата в създаването на нов 

художествен продукт за популяризиране 

на българско културно съдържание. 

Кандидатът има принос към новото 

българското кино. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5739 1467 Нови медии

Дигитално 

Инсталационно 

Изкуство

Петър Василев 

Сапунджиев

Имитация с 

Линии

Имитация с линии е проект изследващ все по 

неразличимата граница между човешки 

ограничения и съвременния дигитален свят. 

Чрез интерактивна кинетична инсталация 

създадена с материали като дърво, метал, вода, 

текстил, електроника и софтуерни алгоритми, се 

пресъздава в реално време своеобразен Тест на 

Тюринг в контекста на противопоставяне на 

човешката и машинната креативност. 

Визуалната естетика на проекта е вдъхновена от 

първия подобен тест.

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 IND5610 1468

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Културна 

антропология

, Музика, 

Нови медии

Пърформанс 

арт и гранични 

форми на 

съвременното 

изкуство

Ивайло 

Найденов 

Иванов

SOFIA 

UNDERGROUND 

2020

Sofia Underground - най-старият и единствен 

фестивал за пърформанс и гранични форми в 

съвременното изкуство в България се завръща с 

постпандемично издание, включващо онлайн 

аудио пътешествие през времето и зин-

списание с истории от събитието.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата като планира създаването на 

антологично проследяване историята на 

фестивал за съвременни перформативни 

изкуства в България и разпространение 

на резултатите. Проектът е детайлно и 

изчепателно аргументиран, има 

потенциал за устойчиво надграждане 

след приключване на планираните 

дейности и включва представянето на 

голям брой български артисти. 

Кандидатът има необходимите опит и 

квалификация за реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5455 1469 Фолклор

Музикално, 

танцов 

спектакъл.

Николай 

Петков Славов

"Българският 

Вихър"

Музикално танцувален спектакъл, с фолклорна 

насоченост. Колаборация от различни жанрове, 

с цел обогатяване палитрата на изразни 

средства.

Проектът формално отговаря на 

приоритетите на програмата, но е 

непълно аргументиран, представен общо 

с липсваща конкретна информация за 

творческата концепция и съществени 

детайли за реализацията, планираните 

дейности и план за разпространение. 

Кандидатът не е представил информация 

или материали за досегашна творческа 

дейност или квалификация. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND4247 1470

Музика, 

Културно 

наследство

Българска 

класическа 

музика

Деница 

Жечкова 

Йорданова

Непознати 

съкровища от 

българската 

класика

Проект "Непознати съкровища от Българската 

класика" представя редица камерни 

произведения с висока художествена стойност с 

цел да ги популяризира пред българската 

публика. Проектът включва два рецитала в гр. 

Габрово и гр. София, образователен концерт за 

деца; заснемане на музикален видеоклип и 

студийни записи на произведенията.

Груповият проект отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. 

Популяризира българско културно 

съдържание. Кандидатът е 

професионалист с опит при подготовката 

и реализацията на сходин проекти. 

Идеята е значима, съдържателно е 

насочена и към детската аудитория с 

образователна цел. Има реална 

стратегия за  реализацията на отделните 

дейности и популяризиране на 

резултатите. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5142 1471

Анимационн

о кино, 

Аудиовизуал

ни изкуства

Кирил Кирилов 

Джаров

Свободен полет 

из България

Мотивационен и вдъхновяващ филм, показващ 

свободата на духа, която можем да усетим чрез 

алтернативните спортове в красивата и 

зашеметяваща българска природа.

Проектът е вдъхновяващ поглед към 

българската природа и почитателите на 

екстремни спортове, за адреналина и за 

стремежа към свобода на  духа.

Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5797 1472 Музика Поп/ Соул/ РнБ

Александър 

Викторов 

Георгиев

Краткосвирещ 

дебютен албум 

на ALEKS 

/работно 

заглавие/

Проектът има за цел да създаде краткосвирещ 

дебютен албум. Това ще е първият подобен 

проект на Александър Георгиев - ALEKS. 

Албумът ще бъде продуциран и записан в 

България, но разпространението му няма да се 

ограничи до границите на държавата ни. 

Александър Георгиев в момента е студент със 

специалност Композиция в Англия и ще получи 

пълната подкрепа от университета си за 

разпространението на албума и на територията 

на Обединеното кралство.

Проект на млад, талантлив и много 

перспективен музикант, който има 

потенциал за успешна реализация както 

в страната, така и на международната 

сцена. Отговаря изцяло на целите и 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2917 1473 Театър пърформанс

Валерия 

Христова 

Вълчева

Заречная и 

Световната душа

Театралният пърформанс Заречная и 

Световната душа по текста на героя Треплев от 

комедията Чайка на Чехов ще бъде създаден от 

независимия режисьор Валерия Вълчева като 

изследване на Зоната на самотата. Исканата от 

НФК субсидия е за хонорар на режисьора за 

написването на сценарий, нов превод от руски 

език на текста, режисура и костюмография. 

Пърформансът ще се изиграе 6 пъти в Студио 

Белка в края на ноември 2020 г.

Проектът отговаря на заложените цели 

на програмата и би развил творческия 

потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5391 1474 Нови медии Списание/Зин

Александра 

Александра 

Вентова Еррор

Желанието ми е след серия проучвания върху 

тинейджъри- ултраси,неонацисти, скинари - да 

създам лимитиран тираж списание съставено от 

лични снимки смесени с различни техники, като 

така ще пресъздам визуално ритъма на 

омразата в България. Визуален дневник пълен с 

организиран хаос от кадри. Ще бъде заснет 

снимков материал, който ще премине през 

обработка.Ще последва и изложба на работите 

създадени по време на процеса.

Проект с потенциал да е силно 

обществено значим, повдигайки въпроси 

къде се корени омразата сред 

тийнейджърите в България. Проектът 

отговаря на целите на програмата и 

популяризира българско културно 

съдържание. Кандидатът притежава 

необходимата квалификация за 

реализацията на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5932 1475 Музика

Образователни 

детски песни

Антония 

Величкова 

Попова Пеем и учим

Създаване на три образователни детски песни и 

клипове към тях за деца от 3 до 7 години. 

Темите на песните са буквите, разделно 

изхвърляне на боклука и здравословно хранене.

Проект, отговарящ на целите и 

приоритетите на програмата. 

Биографията на кандидата предполага 

съотвения принос, но това, че другите 

двама участници в проекта не са 

включили името му, не позволява на 

комисията да определи доколко 

участието му е от ключово значение за 

реализацията на проекта. Не се предлага за финансиране



TI 144 20 IND3882 1476 Театър

Документален 

театър

Балена 

Димитрова 

Ланджева

Механичен човек 

/работно 

заглавие/

Постановка по документални материали за хипи 

сектата на Чарлс Менсън, извършила серия

 убийства в Лос Анджелис през 1969г. 

Спектакълът комбинира изразните средства на

 документалния и кукления театър и ще 

изследва темите за манията и фиксацията.

Проектът отговаря на целите на 

програмата и се фокусира върху 

разпространение на българско културно 

съдържание.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND1402 1477

Интердисцип

линарен 

проект, Нови 

медии, Танц, 

Театър

Immersive / 

имърсив

Коста 

Мъгърдич 

Каракашян Кухня

Кухня е интердисциплинарен имърсив 

immersive проект, който комбинира сценичните 

изкуства танц и театър и многостепенно 

кулинарно гурме преживяване, за да представи 

на публиката едно различно, многопластово и 

сетивно интегирано преживяване в 

партньорство със майстор-сладкаря и творчески 

директор на ресторант "Космос" Александър 

Цеков.

Детайлно и ясно аргументиран проект, 

който покрива приоритетите на 

програмата, планирайки създаване и 

разпространение на спектакъл в 

съвременна театрална форма в 

несценично пространство. В замисъла 

проектът е комуникативен и творческата 

концепция предполага активно 

въвличане на публиката по време на 

публичните представяния.  Кандидатът 

има нужните опит и квалификация за 

реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2828 1478 Танц

късмотетражен 

филм

Искра Петрова 

Проданова Памет

"Памет" изследва начина, по който културното 

знание се въплъщава в тялото. Работата 

извлича личен културен пейзаж от българската 

традиция: движение, танц, ритми, жестове и 

комуникация, които заедно съставят език, който 

се практикува като наследство. На сцената 

танцьорите мигрират в дома си; те 

деконструират и пренаписват своите телесни 

спомени, своите тела от знания, емоции и 

усещания, докато празнуват възможността за 

създаване на независимо тяло

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата като планира работно ателие 

и изследване на българските традиции 

през призмата на съвременните танцови 

практики и предвижда публично 

разпространение на късометражен 

филм. Проектът има потенциал да бъде 

надграден и след приключване на 

планираните дейности чрез създаването 

на самостоятелен танцов спектакъл. 

Кандидатът има необходимите опит и 

квалификация за реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5765 1479 Театър

Симеон 

Милков 

Велчевски

Араангелова 

трапеза

Сценична реализация на трансформативния 

текст "Араангелова трапеза", създаден по 

мотиви от пиесата "Куцулан или Вълча 

Богородица" на Константин Илиев, който 

изследва темата за самотата на съвременния 

човек като следствие от неговото отчуждаване 

от света и себе си. Текстът разглежда въпроса за 

"безверието" като социален конструкт и 

изследва последиците от него, засягащи както 

отделния индивид, така и колектива.

Проектът отговаря на целите на 

програмата и се фокусира върху 

разпространение на българско културно 

съдържание.

Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5444 1480

Културна 

антропология

, Културно 

наследство, 

Фотография

Анна 

Владимирова 

Каперска

Трите лица на 

България

Късометражният документален филм "Трите 

лица на България" е пътепис, който ще преведе 

зрителите през три различни и значими епохи 

от българската история. Всяка епоха е 

представена чрез характерната и архитектура. 

Ще се срещнем със сто и петдесет годишни 

къщи, направени от камък, слама и кал. Те стоят 

като неразделна част от природния пейзаж с 

горда

 осанка, непреклонна пред натиска на времето.

Проектът отговаря на целите на 

програмата като предвижда заснемането 

на документален филм и фото-изложба, 

популяризиращи архитектурното 

наследство на България. Проектът е 

добре аргументиран и детайлно описан. 

Подкрепата на проекта ще развие 

професионалните умения на млад артист 

в областта на аудиовизуалните изкуства. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5822 1481

Изящни 

изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, 

Културен 

мениджмънт, 

Кураторска 

дейност

Ния Георгиева 

Русева

Създаване на 

творби във 

сферата на 

визуалните 

изкуства и и 

литературата и 

тяхното 

представяне

Искам да създам няколко мои живописни и 

литературни произведения и да намеря 

съмишленици, други артисти, с които да 

представим творчеството си в обща изложба с 

тема "Светът: сега". Целта на проекта е да се 

даде възможност на младите автори да покажат 

своята работа и да осъществят контакти с други 

творци. Фокусът върху студентска работа е 

ключов в изграждането на образа на 

съвременното българско визуално изксутво.

Кандидатът няма натрупан творчески 

опит за реализация на предложения 

проект. В проекта липсва основна 

информация. Целта на проекта се 

разминава с приоритетите на 

програмата. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND3501 1482 Музика

Алтернативен 

инди-рок

Ерсин Мемиш 

Мустафов

JEREMY? авторски 

албум III

Трети, дългосвирещ албум на група JEREMY? - 

JEREMY? III

 Запис, продуциране, издаване и 

разпространение на нова, алтернативна инди 

рок музика от български автори на музика, 

аранжимент, текст, която е предназначена за 

широка аудитория хора от България, Европа и 

света. 

 JEREMY? III представлява цялостен продукт, 

който представя 10 песни с текст на английски 

език в обща, нова за групата концепция.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и популяризира българско 

културно съдържание. Потенциал да 

развие българския клавирен авторски 

репертоар. Професионалният опит на 

кандидатите предполага успешното и 

убедително реализиране на проекта. 

Предпоставки за добро представяне и 

популяризиране в интернет, социални 

мрежи и платформи за видео и аудио 

споделяне. Проект на една от най-

активните млади групи на 

алтернативната рок сцена. Проектът има 

ясно описани дейности, план за 

разпространие и целева група, отговаря 

на всички приоритети на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5915 1483

Дизайн, 

Приложни 

изкуства Арт инсталация

Надя Григорова 

Василева "Синята улица"

Арт инсталация и облагородяване на градската 

среда по пешеходната част на улица Пиротска. 

Чрез изрисуване на вратите на сградите, 

бетонните пейки и кашпи да се придаде 

автенчичност на една от най-ключовите части в 

центъра на столицата, която в

 момента има доста неугледен вид. Да я 

превърнем в атракция и така да повишим 

посещаемостта на този район.

Проектът не отговаря на целите на 

програмата. Не се предлага за финансиране



TI 144 20 IND5673 1484 Музика рок, поп

Богдан Христов 

Димитров

EP на група 

Силует

Аранжимент, записи, смесване и мастеринг на:

 1. Best Of Me

 музика: Богдан Димитров, Мария Дюлгерова

 текст: Мария Дюлгерова

 аранжимент: Силует

 2. Гневът в теб

 музика: Богдан Димитров, Мария Дюлгерова

 текст: Мария Дюлгерова

 аранжимент: Силует

 5. May Be Im Right

 музика: Марияна Добрева-Велева

 текст: Марияна Добрева-Велева

 аранжимент: Силует

 6. Rain

 музика: Марияна Добрева-Велева

 текст: Марияна Добрева-Велева

 аранжимент: Силует

Проект, който стимулира създването на 

творческо съдържание. Дейностите са 

описани детайлно, има ясна цел и таргет 

група, кандидадът притежава нужните 

опит и професионална биография за 

реализацията му. Проектът отговаря за 

целите и приоритетите на програмата и 

се предлага за финансиране. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5731 1485

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Музика

Галин Стоянов 

Динев

МОИТЕ ПЕСНИ - 

Калки и приятели 

- музикално 

турне, 

видеофилм

МОИТЕ ПЕСНИ на Калки и приятели е съвместен 

проект за турне с авторски песни на Костадин 

Георгиев, Калки. Програмата включва 20 песни 

от различни периоди. Едновременно ще бъде 

заснет кратък музикален видеофилм. Екипът е 

съставен от 7 музиканта и един 

видеоператоррежисьор. 

 Турнето ще се проведе в минимум 8 града, на 

клубни сцени и в концертни зали.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Свързан е с 

реализацията на продукция на изявен и 

популярен български певец. Това е 

предпоставка за добър художествен 

резултат. Професионалният опит на 

кандидата предполага и висок 

художествен потенциал на цялостния 

проект. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5465 1486

Аудиовизуал

ни изкуства

оперета/мюзик

ъл

Христофор 

Иванов 

Балабанов

ВИТОРОЖКА, 

оперета за деца и 

юноши по 

приказка на 

Ангел 

Каралийчев

Видеооператор на проекта Виторожка - оперета 

за деца и юноши по българската народна 

приказка Старците и луната, разказана от Ангел 

Каралийчев, с либрето, стихове и музика от 

Владо Любенов, представена чрез заснемането 

й в отделни музикални клипове на ариите и 

танците, обединени като цялостно 

художествено произведение.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Авторски 

музикално-сценичен продукт, има 

дефинирани ясни цели и целеви групи. 

Популяризира се българско културно 

съдържание, включително и през 

интернет среда. 

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3782 1487

Анимационн

о кино, 

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Музика

Видеоарт, 

експериментал

на музика, 

Саунд арт

Йоана Стоянова 

Робова Sims 5 idm

3D анимация към музикална композиция от 

новия албум на експерименталното музикално 

дуо

 trohi.

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 IND5443 1488

Интердисцип

линарен 

проект

Визуално-

словесен разказ

Александър 

Бисеров 

Йорданов Фоторазкази

Проектът 3x3x3 представлява аудио-

фотографска изложба, върху къси разкази на 

неиздавани млади автори. Изложбата ще се 

реализира в Къща музей-галерия Андрей 

Николов. Идеята е да съчетаем различни 

видове творчески дейности, които заедно да 

създадат уникално художествено съдържание, 

което да ангажира аудиторията.

Проектът отговаря на цели и приоритети 

на програмата. Чрез проекта ще се 

популяризира българско културно 

съдържание сред широка публика. 

Кандидатът е необходим за 

реализацията му. Кандидатът е автор на 

разкази по проекта, който ще се 

реализира заедно с фотограф и 

техническо лице. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5245 1489 Музика

Пънк рок, 

алтернативен 

рок

Стоян Тилев 

Тенев

Запис, смесване 

и мастериране на 

дългосвирещ 

албум на група 

"Контрол"

Проектът представлява завършването на 

следващия албум на група Контрол. Съответно - 

ще носи и характеристиките на албум на група 

Контрол: разнообразни стилове, темпа, 

настроение и послание песни. Разбира се, 

текстовете са на български език, а технически 

групата ще се опита още веднъж да събере 

богатия си опит от предишните албуми и макар 

с позната формулаот инструменти - 

електрически китари, барабани и бас китара, 

чрез различни новаторски техники

Проект за албум на популярна и обичана 

от публиката група. Кандидатът има 

професионална биография, която 

предполага успешно реализиране на 

продукта.  Комисията препоръчва да се 

обърне внимание върху по-детайлното 

аргументиране и описание на проекта, 

особено в частта за дейностите и ролите 

на отделните участници. Както и да се 

създаде ясна стратегия за 

популяризиране в интернет 

пространството.Проектът отговаря на 

целите и приоритетите на програмата.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5588 1490 Музика

Едит Бохос 

Унджиян MixMe

Акустичното дуо "MixMe" е сформирано през 

2017г. от Едит Унджиян и Георги Зайков. 

Създаването на музика е красив и личен акт, 

който разказва истории и превръща 

изпълнителя в творец. Дуото вече има написани 

4 авторски песни на български език и има 

огромното желание да сподели своите мелодии 

и текстове с широката аудитория, като запише и 

клипира всички песни от своето предстоящо 

дебютно EP.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и има ясни цели. Кандидатът 

е изявен млад изпълнител с богат 

концертен опит, а професионалните 

качества и популярността ще допринесат 

за висок художествен резултат. Проектът 

има добър потенциал и предлагам да 

бъде подкрепен. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3801 1491 Театър Куклен театър

Цветелина 

Николаева 

Николова

Циндил-Пиндил 

и Джаста-Праста

Приказката "Циндил-Пиндил и Джаста-Праста" 

разказва за две обикновени сестри, въпреки 

странните им имена. Показва ни случки от 

техния живот или по-скоро от живота на едни 

момичета на село, които живеят в един по-друг, 

обикновен свят.

Проектът отговаря на целите на 

програмата и популяризира българско 

културно съдържание. Кандидатът 

притежава необходимите квалификация 

и потенциал за реализацията на проекта 

и проектът ще допринесе за обогатяване 

на творческия опит на артиста. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3042 1492

Архитектура, 

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, 

Интердисцип

линарен 

проект, 

Приложни 

изкуства, 

Фотография

Александър 

Венциславов 

Предов ИЗТОЧЕН БЛОК

Проектът ИЗТОЧЕН БЛОК представлява 

артистично разработване на картонени макети 

на

 жилищни блокове от България. Моделите са 

лесни за сглобяване и имат както занимателна,

 така и документална стойност, представяща 

сегашния момент на съществуване и състояние 

на

 блоковете в страната. Принципът на изработка 

на моделите минава през заснемане на 

сградата

 в сегашният й вид, компютърно изрисуване, 

разкрояване в удобен за принтиране формат,

 сглобяване.

Проектът представя ясни цели и целева 

група с конкретни дейности и постижими 

резултати. Кандидатът има водеща роля 

за успешен резултат. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3759 1493 Музика

Алтернативен 

инди-рок

Ташо 

Мариянов 

Колев

JEREMY? - 

авторски албум 

III

Трети, дългосвирещ албум на група JEREMY? - 

JEREMY? III 

 Запис, продуциране, издаване и 

разпространение на нова, алтернативна инди 

рок музика от български автори на музика, 

аранжимент, текст, която е предназначена за 

широка аудитория - хора от България, Европа и 

света. 

 JEREMY? III представлява цялостен продукт, 

който представя 10 песни с текст на английски 

език в обща, нова за JEREMY? концепция.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и популяризира българско 

културно съдържание. Потенциал да 

развие българския клавирен авторски 

репертоар. Професионалният опит на 

кандидатите предполага успешното и 

убедително реализиране на проекта. 

Предпоставки за добро представяне и 

популяризиране в интернет, социални 

мрежи и платформи за видео и аудио 

споделяне. Проект на една от най-

активните млади групи на 

алтернативната рок сцена. Проектът има 

ясно описани дейности, план за 

разпространие и целева група, отговаря 

на всички приоритети на програмата.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5806 1494

Аудиовизуал

ни изкуства, 

Интердисцип

линарен 

проект, Нови 

медии

Аудио-визуален 

спектакъл / 

Мултимедийна 

инсталация

Стефан 

Георгиев 

Христов Звук номер 6

"Звук номер 6" е хибриден проект, който 

обединява наука и изкуство чрез средствата на 

новите медии и съвременни дигитални 

технологии. Посветен е на първото българско 

откритие в медицината - шестия сърдечен тон, 

известен още като "тон на Митев", На базата на 

звукови референции, музикални аналогии и 

интеракция, проектът пресъздава този феномен 

под формата на монументален спектакъл-

инсталация, чрез който публиката може да 

"види" и съпреживее

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата като планира реализацията 

на интригуваща творческа концепция, 

която да обедини наука и изкуство в 

серия от артистични акции с активно 

въвличане на публиката. Проектът е ясно 

аргументиран и кандидатът има 

необходимите опит и квалификация за 

реализация на планираните дейност. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5833 1495 Театър

Мила 

Георгиева 

Велчева

"Театър на село" - 

поставяне пред 

публика в малки 

населени места 

на съвременна 

българска пиеса с 

работно заглавие 

"Една стъпка" от 

Мила Велчева

Проектът се състои в поставяне на театрален 

спектакъл по авторска драматургия на Мила

 Велчева с работно заглавие "Една стъпка". 

Пиесата засяга възлите в човешките 

взаимоотношения и възможностите за тяхното 

развръзване или затягане. Целта на проекта е 

постановката да бъде представена освен в 

София, и в малки населени

 места, където театралното изкуство е в период 

на застой.

Проектът отговаря на изискванията и 

има възможност за успешен краен 

резултат. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5490 1496 Литература

Йоанна 

Росенова 

Димитрова

Говорим си за 

книги ТУК

Значимостта на този проект се състои в 

обществения проблем, който той цели да 

засегне. Проектът предлага едно възможно 

решение на проблема с отпадането на 

художествената литература от ежедневието. 

Целта е чрез серия от инициативи, провеждани 

в градска среда, да се насочи вниманието към 

съдържанието на книгите, от една страна, но и 

към изкуството на разговора, от друга.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. 

Реализирането му ще допринесе за 

професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5506 1497

Документалн

о кино

Документален 

филм / 

Антрополгоия

Йордан 

Христов 

Михайловски Ало, Ало

Филмът ще представлява интересът на няколко 

техника към техният занаят на фона на красивия 

планински пейзаж и подчертана от екстремни 

зимнии условия. Интересно ми е да се разгледа 

любовта и страстта, която хора откриват в своя 

занаят, който е възприет от повечето хора като 

скучен и прекалено технически за да бъде 

интересен.

Проектът е описан детайлно и 

аргументирано и би допринесъл за 

професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5770 1498

Нови медии, 

Театър Театър за деца

Мирослав 

Мирославов 

Гайдошик

ПРИКАЗКИ ОТ 

СТАРОТО ДЪРВО

Българската народна приказка е извор на 

мъдрост и знание за света. От този извор пие 

вода и Старото дърво, пазещо в себе си чудни 

истории от минали времена. В този куклено-

театрален проект разказвачът ще разкрие на 

децата две от тези вълшебни приказки, учещи 

защо е важно не богатството, а занаятът, защо 

любовта не се измерва в бляскави думи.Те ще 

бъдат разиграни на сцена, записани и 

монтирани от професионален оператор и 

излъчени онлайн.

Проектът е описан детайлно и 

аргументирано и би допринесъл за 

професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3037 1499 Музика поо музика

Красимир 

Иванов 

Аврамов Двама

Представеният проект е за създаване на две 

парчета, които ще станат част от предстоящия 

музикален албум на Краси Аврамов с работно 

заглавие "Двама". Партньори в проекта са 

Красимир Аврамов и DJ Kircho.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата, кандидатът 

има биография, която предполага 

успешна реализация. Експертната 

комисия препоръчва конкретизиране 

относно идея, работен процес, роли на 

участниците, методи на популяризация и 

разпространение в ход на изпълнение на 

проекта. Предлага се за финансиране


