
Област от 

изкуството 

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

TI 144 20 IND5396 1500

Игрално 

кино, 

Литература

Видео есе/ 

Екранизира

на поезия

Александър 

Ивайлов 

Атанасов Жълт Светофар

Проектът "Жълт Светофар" ще даде 

възможност за изява чрез създаването на 

място, на което креативните способности 

на млади автори да могат да бъдат 

визуализирани, разпространявани и 

обсъждани чрез интересната и достъпна 

формула на "видео поезията". Той ще 

представлява кратки филмови форми, 

намиращи мястото си в платформата на 

Youtube.com, където възможно най-бързо, 

ефективно и ефикасно ще съберат повече 

читатели, зрители и фенове.

Проектът отговаря на заложените цели на 

програмата и би развил творческия 

потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5880 1501

Културно 

наследство, 

Музейна 

дейност, 

Приложни 

изкуства, 

Фотография

Арт 

фотография

Ангел Илиев 

Пенчев

СНИМАЙ 

ТРАДИЦИЯТА: 

"Магията на 

българската 

мартеница"

"СНИМАЙ ТРАДИЦИЯТА" е авторски проект 

на фотографа Ангел Пенчев с фокус на 

първото от поредица издания: "Магията на 

българската мартеница". С изразните 

средства на художествената фотография се 

представят елементи, характерни за 

българските традиции. Тaзи фото сесия е за 

мартениците на Ева Танева от село 

Говедарци. Част от снимките се 

предоставят безплатно на държавни и 

общински институции за рекламни нужди, 

а всички ще са достъпни за разглеждане

Проектът отговаря на целите на програмата 

като предвижда популяризиране на 

българско културно наследство чрез 

художествената фотография. Проектът е 

добре аргументиран и детайлно описан. 

Предвижда се готовите кадри да бъдат 

предоставени на редица институции за 

използване. Кандидатът има богат опит, 

който ще доведе до успешно реализиране на 

проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5778 1502 Музика

популярна 

музика

Борис 

Любомиров 

Владимиров Аз или ти

Проектът е за аудио и видео реализация 

към песента "Аз или ти", която е с модерно 

поп- фънк звучене. Създаването на "Аз или 

ти" има за цел да върне на популярната 

музика саунда, който в последно време е 

леко на заден план. Използването на живи 

инструменти, пълен аранжимент, 

мелодичното канто и красива лирика, 

определено ще направят впечатление на 

публиката. Динамична и позитивна песен, 

свързана с любов, емоция и обещаващо 

бъдеще.

Проектът отговаря на целите на програмата. 

Кандидатът е млад артист и ще получи 

възможност за професионално развитие. Предлага се за финансиране.

Входящ номер

Списък проекти "Творчески инициативи" 2020 на НФК



TI 144 20 IND4940 1503

Музика, 

Фолклор

Клубна 

Музика

Горазд Илиянов 

Попов

Музикален албум 

на Goro

Музикален албум, съставен от между 5-8 

песни модерна клубна музика, която 

използва традиционни български 

елементи. Части от произведенията ще 

бъдат предоставени като отделни писти, 

които ще могат да бъдат ремиксирани и 

интерпретирани в други композиции от 

слушателите, с цел да се разпространи 

българското културно наследство и да се 

осъществи комуникация с публиката 

посредством самото произведение.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата, но липсва достатъчно 

конкретизация. Популяризира българско 

културно съдържание. Кандидатът е известен 

професионален музикант в средите на 

електронната музика. Идеята е интересна, 

предполага се, че резултатът ще бъде 

успешен и ще достигне до многочислена 

публика. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5760 1504 Музика

Алтернатив

на музика, 

Електроник

а, Джаз

Екатерина 

Йосифова 

Пешева

"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 популяризира българско 

културно съдържание. Ще бъде представен и 

български град във видеото на песента. 

Проектът заслужава да бъде поощрен, има 

ясна цел и е насочен към широката публика. 

Кандидатът е млад артист и ще получи 

възможност за професионално развитие. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5491 1505 Музика

Хард рок, 

алтернатив

ен рок

Деян Милков 

Драгиев

Три авторски 

композиции на 

Деян Драгиев

Проектът включва три авторски 

композиции в стил хард рок / алтърнатив 

рок, които ще бъдат част от първи 

самостоятелен албум на автора. 

Композициите са повлияни от рока на 70-

те години на групи като Black Sabbath и Led 

Zeppelin, но имат алтернативно 

съвременно звучене.

Проект, който стимулира и популяризира 

бългрско, авторско културно съдържание. 

Кандидатът има нужната биография и опит, 

за да реализира идеите си успешно. Проектът 

отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5234 1506 Музика

Пънк рок, 

алтернатив

ен рок

Иван Митков 

Гатев

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 на 

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 формула от инструменти - 

електрически китари, барабани и бас 

китара, чрез различни и новаторски

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. Като цяло проектът отговаря 

на целите и приоритетите на програмата.

Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND2463 1507

Игрално 

кино

Венцислав 

Любенов Сариев

"13 АВГУСТ" - Зад 

кадър

"13 АВГУСТ" - Зад кадър" цели да създаде 

видео интервюта с ключовите фигури в 

проекта за създаване на късометражния 

филм "13 АВГУСТ". По тази начин екипът се 

стреми да достигне до по-голям брой 

аудитория, за да я запознае с причините за 

избора на основната тема във филма - за 

насилието сред подрастващи в училище, 

на улицата и у дома, както и с 

артистичните походи за реализацията на 

продукцията.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата, тъй като предвижда  

надграждане на  основеният - заснемането 

на игрален късометражен филм "13 АВГУСТ". 

Кандидатът е изложил аргументирано и 

детайлно дейностите, свързани с постигане 

на целите на проекта Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5845 1508

Етнология, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Театър

Театър на 

сетивата

Анна Николаева 

Сидова

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 IND4039 1509

Литература, 

Нови медии

Ганка Въчкова 

Василева

Българската 

литература през 

21. век - прочит и 

популяризиране

Българската литература през 21. век има 

своите постижения и шедьоври. Но те все 

още са недостатъчно познати за голяма 

част от обществото. Проектът предлага 

създаване на културно-образователен сайт, 

чиято водеща мисия да бъде 

популяризирането на съвременни 

литературни произведения и техните 

автори. Да ги прави разпознаваеми и 

обичани в публичното пространство, за да 

получат признанието, което заслужават.

Проектът за уебсайт, популяризиращ 

българската литература през ХХІ век, отговаря 

напълно на целите на програмата. Авторът 

има амбицията да пренесе езикознанието и в 

дигитални страници, макар досега да не 

личи да има опит и партньорства с IT 

компании. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5155 1510

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Игрално 

кино

Драма, 

трилър

Христо Георгиев 

Георгиев

"Хвойновото 

дърво"

Магическо хвойново дърво сбъдва 

молитвите на млада жена и тя ражда 

момче - но

 на цената на собствения си живот. По 

класическия приказен модел - мащехата

 мрази доведения си син и иска да се 

отърве от него. Когато най-сетне успява,

 обвинява за смъртта на детето малката му 

сестра - Марлене. Убитото момче,

 превърнало се в птица, търси възмездие 

Редът в семейството е възстановен и

 детето се връща към живота, под клоните 

на хвойновото дърво.

Исканата подкрепа е свързна с 

предподготовката на проекта "Хвойново 

дърво". Подкрепата  на проекта би 

допринесла за професионалното развитие на 

творческия екип. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5510 1511

Приложни 

изкуства, 

Дизайн

Арт 

инсталация

Александра 

Юриева 

Величкова 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 добре аргументиран като 

идея, съдържание и художествен резултат. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5643 1512

Документал

но кино

Документал

ен филм.

ИВАН СТЕФАНОВ 

КИТАНОВ

ТЕОРИЯ НА 

БЪЛГАРИЯ

"ТЕОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ" е документален 

филмов проект за актуалните политически 

и социални процеси в управлението на 

страната, видени в светлината на 

културологията. В светлината на няколко 

ключови научни теории. Теории, които, от 

научна гледна точка, дефинират причините 

и вероятните прогнози за развитието на 

масовото обществено съзнание, при 

общество, което е активно и стресово 

еволюира по пътя на създаването на 

реално работеща демокрация.

Кандидатът има  опит и амбиция да 

предложи не само документален филм, а и 

формат за телевизионна и филмова 

документалистика. Ексепртната комисия 

предлага преосмисляне на плана за 

разпространение. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4733 1513

Изящни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Литература

Поезия, 

живописна 

композиция

.

Мария 

Николова 

Колюшева

РИМУВАЙ И 

РИСУВАЙ

Интерактивен проект, целящ насърчаване 

творческото мислене и изява на 

децата.Чрез игра ще създадат собствена 

българска приказка в рими, която ще 

илюстрират със свои рисунки. Римиуваме, 

рисуваме и създаваме заедно нова пъстра 

книжка.

Интересен проект, насочен към 

подрастващата публика. Подкрепата на 

кандидата би спомогнала развитие на 

творческия потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5861 1514 Музика

концерти, 

музикални 

лектории, 

флашмоб, 

видеоканал

Симеон 

Николаев Гергов

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 качествен резултат 

при реализацията на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5816 1515

Приложни 

изкуства Дърворезба

Димитър 

Христов Христов

Подготовка на 

изложба с творби 

от дърворезба в 

община 

Ботевград

В хода на зимните, традиционно не 

толкова творчески активни за мен месеци, 

с оглед на участия в творчески събития и 

изложби, ще подготвя набор от творби, 

изработени чрез дърворезба, с които ще 

съставя изложба, достъпна за посетители в 

Исторически музей - Ботевград. С 

дейността ще целя привличането на 

потенциални участници в провеждането на 

летни занимания по дърворезба за деца и 

младежи, които ще бъдат водени от мен в 

ателие Боженица.

Проектът отговаря на целите на програмата 

като предвижда създаването на творби от 

дърворезба и представянето им в изложба, 

която ще бъде изложена в Исторически 

музей –Ботевград. Кандидатът има опит, 

който да спомогне за успешното реализиране 

на проекта. Подкрепата ще даде възможност 

на кандидата да разнообрази своята дейност. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5407 1516

Дизайн, 

Приложни 

изкуства

Диана 

Стиленова 

Тотева

Интерактивна 

фентъзи игра

Вдъхновен от богатството на българските 

народни приказки, проектът ги представя 

чрез един атрактивен и съвременен 

подход. 

 В основата му са проучвания в сферата на 

народното устно творчество - песни и 

приказки за фантастични и 

свръхестествени същества; изображения и 

знаци запазени в архитектурата и вещи от 

бита.

Интересен проект за представяне на 

български народни приказки чрез 

геймификация. Проектът представя ясни 

цели, някои детайли в концепцията са за 

доизясняване. Кандидатът има опит във 

визуалните изкуства и реализирането на 

проекта ще разшири творческото му 

портфолио. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4810 1517 Музика

Съвременн

а 

класическа 

музика

Ина Василева 

Кънчева СамоДиви

СамоДиви е изненадващ музикален проект-

колаборация между Ина Кънчева - глас и 

Василена Серафимова - перкусии, който 

има за цел да представи музикални сцени, 

преминаващи през барока и класиката, 

пречупени през импровизационен елемент 

и фолклорни - фрагменти от балканите и 

по-специално от България, всички с обща 

драматургична линия, отнесена към 

мистериозния свят на женската магическа 

енергия и лятното равноденствие.

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 и 

заслужава финансиране. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5537 1518

Интердисци

плинарен 

проект, 

Театър

Интердисци

плинарен

Верка Стоянова 

Костандовска

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 необходимият опит. 

Реализацията на проекта би подкрепила 

разгръщането на творческия потенциал на 

кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5882 1519 Фолклор

Музикално-

танцов 

спектакъл

Теодора 

Валентинова 

Стоянова

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. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5014 1520

Интердисци

плинарен 

проект, 

Театър

Интердисци

плинарен

Бехие Шенол 

Ахмед

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 необходимият опит. 

Реализацията на проекта би подкрепила 

разгръщането на творческия потенциал на 

кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5884 1521 Театър Драма

НАДЯ 

ВИКТОРОВА 

ЧЕРНЕВА

"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. 

След тежката за всички година на 

изолация и липса на каквито и да е

Намерението за създаване на театър в по-

малки населени места предполага 

децентрализация и популяризиране на това 

сценично изкуство. Проектът отговаря на 

заложените цели на програмата и би развил 

творческия потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5429 1522

Интердисци

плинарен 

проект, 

Театър

Куклен 

театър

Диана 

Александрова 

Дичева

Играй с мишока 

Форk

Проектът "Играй с мишока Форк" е 

интерактивно театрално представление с 

професионалната

 кукла мишока Форк, което чрез методите 

на кукления театър; плейбек /playback/ 

театъра;

 психодрамата като терапевтичен метод; 

психологически, игрови и арттерапевтични 

техники,

 цели творческо-терапевтични ползи за 

деца на възраст между 3 и 8 годишна 

възраст и техните

 семейства.

Проектът отговаря на приоритетите и целите 

на програмата. Кандидатът притежава 

необходимата квалификация в областта на 

психодрамата и потенциал за реализацията 

на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5881 1523

Интердисци

плинарен 

проект

Визулно-

словесни 

разкази

Александър 

Преславов 

Калчев 3x3x3

Проектът 3x3x3 е аудио-фотографска 

изложба,върху къси разкази на 

неиздавани млади автори. Изложбата ще 

се проведе в Къща музей-галерия Андрей 

Николов. Идеята на проекта е да съберем 

различни видове творчески дейности, 

които да ангажират аудиторията със своето 

уникално художествено съдържание.

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. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4964 1524

Културно 

наследство, 

Културен 

мениджмъ

нт

карта-

пътеводите

л

Йоана 

Стаматова 

Пападопулос

Карта-

пътеводител на 

древните 

културни обекти в 

Северозападна 

България

Целта на проекта е да систематизира, 

анализира и да даде цялостна картина за 

археологически разкрития, разкопки, 

скални образования и рисунки, ритуални 

обекти и артефакти, обхващащи района на 

Северозападна България. Да покаже 

връзката между тези обекти, като се 

разкаже, за какво са използвани в 

Древността, какво разкриват за родовата 

ни памет и културно наследство на 

българите.

Проектът не отговаря на целите на 

програмата. Проектът не е напълно 

аргументиран в посока обхват, конкретни 

дейности, резултати и подход към 

аудиторията, данните във формуляра са 

оскъдни. Предложението е по-скоро за 

развитие на туристически гид, отколкото на 

творчески продукт. Не са посочени кои 

обекти ще бъдат включени. Липсват 

доказателства за творческия опит на 

кандидата.  Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5291 1525 Музика Фолклор

Пламен Иванов 

Петров

Палитра от 

балкански 

фолклор

Проект, който включва музика от България 

и Балканите, обхоьдайки няколко 

фолклорни области.

Проектът формално отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Кандидатът е 

изпълнител с успешен опит в сферата на 

балканския етнопоп, но проектът не е описан 

подробно, няма ясно формулирани цели, 

целеви групи, очаквани резултати и план за 

разпространение на проекта.  Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5886 1526

Изящни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Културна 

антрополог

ия

Ивайла 

Викторова 

Велева Лик

Проектът цели интеракция с наблюдателя/ 

публиката. Ще бъдат представени няколко 

life size картини представящи сцени от 

съвременния български бит върху които 

публиката ще бъде свободна да допринесе 

колкото и както пожелае.

Проектът формално отговаря на 

приоритетите и целите на програмата, но 

идеята не е достатъчно ясно изразена и 

липсва устойчивост. Твърде общ като 

намерение, липсва конструктивно описание 

по същество. Не се предлага за финансиране.



TI 144 20 IND3392 1527 Музика

Класическа 

музика

Цветана 

Трифонова 

Иванова

Време за 

интимност или 

Покана за 

вслушване

В епохата на шума, технологичното 

надвикване и хиперстимулациите, които 

пресушават жизнения

 ни потенциал, Време за интимност е 

покана за вслушване в човека лишен от 

доспехи.

 Проектът предлага концерт на клавикорд,, 

включващ старинна музика и 

новонаписана пиеса.

 Клавикордът е може би най-тихият 

класически музикален инструмент. В 

търсенето на нови пътища за

 развитието на съвременната класическа 

музика той би могъл да даде уникален 

принос.

Проектът е в съответствие на целите и 

задачите на програмата, описан е в голяма 

степен. подробно. Има заложени стратегии 

за развитие и надграждане. Популяризира 

българско културно съдържание. 

Кандидатката  е изпълнител, музикален 

теоретик, творец с висока професионална 

подготовка и изява, в сферата на  старата и 

съвременната музика, което е гаранция за 

успешната реализация на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND0604 1528

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дейност на 

библиотеки 

и архиви, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Културен 

мениджмъ

нт, 

Културна 

антрополог

ия, 

Културно 

наследство, 

Културолог

ия, 

Кураторска 

дейност, 

Фотография

Мултидисц

иплинарен 

проект

Стела 

Красимирова 

Каменова

Изгубени под 

водата. Истории 

от потопени села

Мултидисциплинарна дигитална изложба, 

целяща да въвлече публиката в артистично 

и емоционално изследване за живота на 

потопените села от Северозападна 

България - Живовци и Калиманица. 

Съставена предимно от архивни 

материали, изложбата се стреми да събуди 

интерес към историите, както и да 

фокусира зрителя в ролята на архива и 

колективната памет.

Проектът отговаря на целите на програмата, 

добре аргументиран и детайлно описан. 

Проект на две сестри - културолог и видео 

монтажист. Проектът предвижда 

мултижанрови елементи в реализацията си 

включително аспекти от творчеството на 

Йордан Радичков, Иван Давидков и Анастас 

Стоянов, които са родом от двете потопени 

села. Кандидатът притежава необходимите 

умения, които ще доведат до успешно 

реализиране на проекта. Подкрепата ще даде 

възможност на кандидата да надгради 

своята дейност. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2532 1529

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Литература, 

Музика, 

Театър н/п

Ваня 

Бориславова 

Борисова 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.

Интересен проект, отговарящ на целите и 

приоритетите на програмата. Обменът на 

творчески  интердисцилинарни идеи  е 

актуален и би популяризирал  успешно 

българското културно съдържание 

Кандидатът има необходимата 

квалификация да го осъществи. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND2780 1530 Театър

Драма/Рец

итал

Горица Асад 

Саид

Змейо, първо 

либе

Змейо, първо либе - рецитал по народни 

песни, митове, легенди и откъси от пиесата 

Змейова сватба от П. Ю. Тодоров.

Проектът отговаря на целите на програмата 

като предвижда изпълнение и 

популяризиране на български народни песни 

чрез рецитал, който ще се реализира на 

разнообразни локации във Велико Търново. 

Кандидатът има опит, който ще спомогне за 

успешното реализиране на проекта. 

Подкрепата ще даде възможност на 

кандидата да надгради своята дейност. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5222 1531

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дейност на 

библиотеки 

и архиви, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Културен 

мениджмъ

нт, 

Културна 

антрополог

ия, 

Културно 

наследство, 

Културолог

ия, 

Кураторска 

дейност, 

Нови 

медии, 

Мултидисц

иплинарен 

проект

Ралица 

Красимирова 

Каменова

Изгубени под 

водата. Истории 

от потопени села

Мултидисциплинарна дигитална изложба, 

целяща да въвлече публиката в артистично 

и емоционално изследване за живота на 

потопените села от Северозападна 

България - Живовци и Калиманица. 

Съставена предимно от архивни 

материали, изложбата се стреми да събуди 

интерес към историите, както и да 

фокусира зрителя в ролята на архива и 

колективната памет.

Проектът отговаря на целите на програмата, 

добре аргументиран и детайлно описан. 

Проект на две сестри - културолог и видео 

монтажист. Проектът предвижда 

мултижанрови елементи в реализацията си 

включително аспекти от творчеството на 

Йордан Радичков, Иван Давидков и Анастас 

Стоянов, които са родом от двете потопени 

села. Кандидатът притежава необходимите 

умения, които ще доведат до успешно 

реализиране на проекта. Подкрепата ще даде 

възможност на кандидата да надгради 

своята дейност. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND0076 1532

Игрално 

кино, Нови 

медии, 

Театър Драма

Борис Борисов 

Кръстев "Безгрешните"

Проектът предвижда да организира, 

изгради и представи театрално 

представление по авторска пиеса с работно 

заглавие - "Безгрешните", както и 

последващото му заснемане с монтаж в 

CGI среда /компютърно генерирани 

образи/, обезпечавайки живата и 

дигиталната презентация на 

произведението.

Проектът отговаря на заложените цели на 

програмата и би развил творческия 

потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3470 1533

Изящни 

изкуства Скулптура

Константин 

Кръстев Златев Врата към Домът

"Врата към Домът" е съвременен мегалит, 

скулптурен проект концептуализиран върху 

проблема с обезлюдяването на 

българските села. Творбата носи позитивно 

послание подканващо за завръщане към 

родната земя. Концептуално този проект е 

пряко свързан с житейския път на своят 

автор, който се завръща в своята родина с 

желанието си да твори и е въодушевен от 

заобикалящото го древно историческо 

наследство.

Проектът отговаря на заложените цели на 

програмата и би развил творческия 

потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5911 1534

Анимацион

но кино, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства

Мартин Павлов 

Павлов

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. Проектът би 

развил творческия потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5910 1535 Танц

Съвремене

н танц

Елеонора 

Георгиева 

Митева 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. Проектът предвижда създаване 

и разпространение на авторски спектакъл в 

жанра на съвременния танц. Кандидатът има 

необходимия опит и квалификация и 

реализацията на проекта ще спомогне за 

разгръщане на неговия професионален 

потенциал. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3674 1536 Театър

Документал

ен театър

Владинелла 

Владиславова 

Кацарска

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 заложените цели на 

програмата и би развил творческия 

потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5891 1537

Фолклор, 

Музика, 

Танц

Музикално 

танцов 

спектакъл.

Виктория 

Андонова 

Генова

"Българският 

Вихър"

Музикално танцовален 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 IND5422 1538

Културна 

антрополог

ия, 

Културно 

наследство, 

Музика, 

Нови 

медии, 

Фолклор, 

Фотография

Документал

ен клип

Иванка 

Маринова 

Шишева

Нетрасирано 

Възраждане - 

документална 

обиколка в 

Историческия 

център на град 

Букурещ

Проектът цели заснемането на 

документален клип в историческия център 

на град Букурещ. В

 радиус от два километра има над 15 

обекта, построени и обитавани от българи 

от 18 век насам.

 Българите от своя страна срещат тук 

благоприятни условия за бизнес или 

оцеляване. Заедно с

 87-годишния пазител на българската 

култура в Букурещ професор Лука Велчов 

ще обиколим

 някои улици и сгради, напомнящи и до 

днес за българската следа.

Проектът обхваща подготвителни дейности 

по последващо заснемане на късометражен 

филм. Подкрепата за проекта би допринесла 

за популяризирането на българското 

културно съдържание, свързани с трайното 

присъствие и български следи в историята на 

Букурещ.   Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5786 1539

Интердисци

плинарен 

проект, 

Танц, 

Театър

Сайт-

специфик, 

въздушно 

танцово 

представле

ние.

Илия Георгиев 

Илиев

Сайт-специфик, 

въздушно 

танцово 

представление 

"Погледни"

Проектът цели да насърчи нов поглед и 

реконтекстуализиране на градската ни 

среда, съчетавайки съвременен танц и 

височинни техники в зрелищен танцов 

спектакъл по фасадите на знакови 

софийски сгради. Този танцов спектакъл 

цели да насочи вниманието на публиката 

към градската архитектура, приканвайки 

хората да съпреживеят уникален въздушен 

театрален пърформанс на открито.

Проектът не е напълно аргументиран в 

посока обхват, конкретни дейности, 

резултати и подход към аудиторията. 

Данните във формуляра са оскъдни. Липсва 

биография. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND4062 1540

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика, 

Фолклор нп

Димитър 

Атанасов 

Атанасов

Музикален албум 

с авторска музика 

и обработки и 

видеореализация

Създаване на нов музикален албум с 

авторска музика с включени обработки на 

българска фолклорна музика и популярна 

българска музика с уредени права. 

Записите ще бъдат осъществени както в 

звукозаписно студио така и в "концертна 

зала" в каверна на пещера.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата в голяма степен и популяризира 

българско културно съдържание. Идея за 

реализиране на интересен музикални 

продукт с етно, поп и рок звучене. 

Кандидатът е с много добри професионални 

качества и има потенциал да реализира 

проекта в пълнота. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5456 1541

Музика, 

Фолклор

Светлозара 

Светлозарова 

Петкова

Гъдулката и 

тамбурата като 

част от фолклора 

и културното 

наследство на 

България

Проектът е създаден с цел подкрепа 

развитието на личния творчески потенциал 

в сферата на българския фолклор. От своя 

страна, това дава възможност 

същевременно да се популяризират 

народните инструменти сред българската и 

чуждестранна публика.

Проектът е групов и отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Участниците са 

млади, талантливи музиканти, 

популяризиращи българския фолклор. 

Проектът е добре описан и  предполага 

развитие. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5716 1542

Музика, 

Фолклор

Калина 

Светлозарова 

Петкова

Гъдулката и 

тамбурата като 

част от фолклора 

и културното 

наследство на 

България

Проектът е създаден с цел подкрепа 

развитието на личния творчески потенциал 

в сферата на българския фолклор.От своя 

страна, това дава възможност 

същевременно да се популяризират 

народните инструменти сред българската и 

чуждестранна публика.

Проектът е групов, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Участиците са 

млади, талантливи музиканти, 

популяризиращи българския фолклор. 

Проектът е добре описан и предполага 

развитие. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3174 1543 Музика

Соул, Фънк, 

Поп

Радо Ивов 

Казасов

Trombobby x C-Mo 

и Единствените 

им Приятели

Целта е, представянето на съвременното 

соул изкуство по нов, по-личен начин и 

обхващане на теми свързани със събитията 

след 09.09.1944 и последствията от тях. 

Докосваме се и до теми свързани с 

превъзмогването на депресия и 

психологическо израстване. Вярваме, че 

тази нова музика ще вдъхнови следващото 

поколение музиканти.

Проект, който стимулира създаването и 

популяризирането на ново културно 

съдържание. Кандидатът има нужната 

професионална биография, която да 

гарантира качествено изпълнение. Проектът 

отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND3708 1544

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Литература, 

Музика, 

Театър Н/П

Петър Петров 

Пашов 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.

Интересен проект, отговарящ на целите и 

приоритетите на програмата. Обменът на 

творчески  интердисцилинарни идеи  е 

актуален и би популяризирал  успешно 

българското културно съдържание 

Кандидатът има необходимата 

квалификация да го осъществи. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5392 1545

Интердисци

плинарен 

проект

Владимир 

Николай 

Солаков

На път за 

Ескориал

Заснемането на спектакъла "Ескориал" в 

изоставения архитектурно исторически 

паметник

 "Царската гара" в Казичене с подход, 

който да даде краен продукт в дигитална и 

сценична

 форма е иновативен за българския 

културен паза, тъй като дава възможност 

за привличане на

 нови публики през избора на локация, 

преосмисляне на творческия подход за 

заснемане на

 театър в българската действителност и 

достъп до култура на отдалечени от 

центъра на София

 квартали.

Проектът би спомогнал за привличане на 

нови публики към съвременния български 

театър. Отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5274 1546

Изящни 

изкуства, 

Нови медии

Изящни 

изкуства.

 Нови 

медии.

Ромил Здравков 

Калинов

Oбърни-

преображения и 

трансфигурации. 

Спасителят на 

градски предмети 

и знаци за нов 

живот.

Представеният проект представлява 

интерактивна инсталация и изразява 

обърнат въпросителен знак, който в тази 

позиция /обърната/ представлява извита 

човешка фигура. Инсталацията поставя 

идейно предизвикателство, в което 

зрителя чрез мисълта и въображението си, 

предизвиква в съзнaнието си адекватна 

реакция - задаване на въпроси или 

поставяне на знака на мястото му, т.е. 

обръщането му в нормално 

положение/като въпросителен знак/.

Проектът отговаря на заложените цели на 

програмата и би развил творческия 

потенциал на кандидата.Авторът е с 

професионални умения и финансовото му 

подпомагане ще допринесе за развитието на 

неговите художествени практики. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND4554 1547

Танц, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства

Късометра

жен филм

Янко 

Любомиров 

Кутин 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 IND3115 1548 Музика

Електронна 

музика

Анна Иванова 

Бочева Музикален албум

Музикален албум "Потънал Свят" e 

концептуално произведение в жанр 

електронна музика, което разглежда 

разпадането на съвременния свят и 

неговото оцеляване в дистопична среда. 

Дехуманизацията и високите технологии 

като причини за унищожението, 

връщането към основни ценности като 

единствено възможно спасение.

Проект на креативен артист, който ще 

спомогне за реализация на творческите му 

търсения и утвърждаване на музикалната 

сцена. Проектът отговаря на всички цели и 

пиоритети на програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5902 1549 Литература

Стихосбирк

а

Димитринка 

Жекова 

Костелянчик

"Българският бит, 

тогава и сега" 

/работно 

заглавие/

Стихосбирката "Българският бит, тогава и 

сега" /работно заглавие/, ще обхване 

българският бит и култура през началото 

на 20 век и началото на 21 век. Идеята на 

проекта, е да се покаже как са се изменили 

хората и традициите, кое е останало 

непроменено и кое е надградено. С 

похвата на хумористични стихове, ще 

бъдат описани 10 различни теми, които 

засягат генералната темата за българското 

и кое точно ни прави такива, каквито сме.

Написване и издаване на хумористична 

стихосбирка за българския бит в края на ХХ и 

началото на ХХІ век. Проектното 

предложение е в съответствие с програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5843 1550

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика

Българска 

съвременна 

музика, поп 

и рок - 

авторска 

Късометра

жен филм, 

клип

Веселин 

Величков Колев

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 

видеоператор-режисьор. Турнето ще се 

проведе в минимум 8 града, на клубни 

сцени и в концертни зали. Филмът и 

отделни клипове от него ще бъдат 

публикувани в интернет пространството 

/YouTube и соц.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Свързан е с реализацията на 

продукция на изявен и популярен български 

певец. Това е предпоставка за качествен 

художествен резултат. Професионалният 

опит на кандидата предполага и висок 

художествен потенциал на цялостния проект. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5591 1551

Дигитални 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Културно 

наследство, 

Културолог

ия

Образовате

лен проект 

за развитие 

на 

личността 

чрез 

приобщава

не към 

визуалните 

изкуства 

без разлика 

във възраст, 

пол, 

религия, 

сексуална 

ориентация 

и други.

Ангел Борисов 

Ангелов

С малки крачки 

към голямото 

изкуство

Проектът " С малки крачки към голямото 

изкуство" ще финализира дългогодишния 

ми опит като педагог, галерист и свободен 

артист в тази посока, а именно създаване 

на интерактивен механизъм, а при 

финализирането му и продукт за по-

активно въвличане на публиката - в залата 

за виртуална разходка в художествените 

галерии и при организираната онлайн 

разходка, придружени с професионални 

беседи и разговори.

Проектът отговаря на заложените цели на 

програмата и би развил творческия 

потенциал на кандидата. Експертната 

комисия препоръчва по-детайлно 

разработване на плана за разпространение. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND0597 1552

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Танц, 

Фотография

Силвия Христова 

Христова СамоТИно

Самотино е село, което напълно отговаря 

на името си - в него живеят двама души. В 

рамките на този проект нашият екип, 

състоящ се от фотограф/видеограф и 

танцьори, ще създаде видео- и снимков 

материал, който на асоциативно ниво ще 

предаде усещанията, свързани с историята 

на селото. Проектът е художествен, но с 

акцент върху обезлюдяването на селата 

като актуален социален проблем, на който 

придаваме гласност с помощта на 

изкуството.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и цели създаването и 

разпространението на ново социално 

ангажирано танцово произведение. Проектът 

има ясно поставени и изпълними параметри. 

Кандидатът има необходимите опит и 

квалификация за реализация на заложените 

дейности. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5734 1553

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика

Българска 

съвременна 

музика, поп 

и рок - 

авторска 

Късометра

жен филм, 

клип

Лина Неделчева 

Шишкова

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 

видеоператор-режисьор. Турнето ще се 

проведе в минимум 8 града, на клубни 

сцени и в концертни зали. Филмът и 

отделни клипове от него ще бъдат 

публикувани в интернет пространството 

/YouTube и соц.

Проектът отговаря на приоритетите и 

критериите на програмата. Кандидатът 

притежава необходимите качества за 

реализация на груповия проект, чийто солист 

е един от известните български изпълнители. 

Във фокуса на проекта е популяризирането 

на българско художествено съдържание. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5909 1554

Анимацион

но кино, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства

Борислав 

Димитров 

Манов

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 IND0938 1555

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Танц, 

Фотография

Карина 

Николова 

Илиева СамоТИно

Самотино е село, което напълно отговаря 

на името си - в него живеят двама души. В 

рамките на този проект нашият екип, 

състоящ се от фотограф/видеограф и 

танцьори, ще създаде видео- и снимков 

материал, който на асоциативно ниво ще 

предаде усещанията, свързани с историята 

на селото. Проектът е художествен, но с 

акцент върху обезлюдяването на селата 

като актуален социален проблем, на който 

придаваме гласност с помощта на 

изкуството.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Кандидатите се опитват по 

неординарен начин да покажат проблема с 

обезлюдяването на българското село. Добре 

представен и аргументиран проект. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5753 1556

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика

Българска 

съвременна 

музика, поп 

и рок - 

авторска 

Късометра

жен филм, 

клип

Цветан 

Цветанов 

Влайков

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 

видеоператор-режисьор. Турнето ще се 

проведе в минимум 8 града, на клубни 

сцени и в концертни зали. Филмът и 

отделни клипове от него ще бъдат 

публикувани в интернет пространството 

/YouTube и соц.

Проектът отговаря на приоритетите и 

критериите на програмата. Кандидатът 

притежава необходимите качества за 

реализация на груповия проект, чийто солист 

е един от известните български изпълнители. 

Във фокуса на проекта е популяризирането 

на българско художествено съдържание. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2744 1557

Културна 

антрополог

ия, 

Културно 

наследство, 

Литература Литература

Момчил Цонев 

Цонев

Литературна 

поредица 

Добрите българи

"Литературна поредица "Добрите българи" 

е проект за създаването на поредица от 

литературни текстове на документална 

основа и социално-ангажирани, чийто 

разказ ще се фокусира върху съвременни 

или исторически личности и организации - 

дарители, благодетели, доброволци, 

инициатори на благотворителни 

начинания. Текстовете ще бъдат 

публикувани в общностната онлайн медия 

"Добрите българи" dobrite.bg, която е 

създадена и се развива от Момчил Цонев.

Литературен проект за серия от разкази. 

Проектът отговаря на заложените цели на 

програмата и би развил творческия 

потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND2911 1558

Документал

но кино, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Културна 

антрополог

ия

Документал

но кино

Симона 

Милкова 

Георгиева

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 представя убедително опита и 

дейността си. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5905 1559

Анимацион

но кино, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства

Явор Веселинов 

Мечков

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 IND3323 1560

Изящни 

изкуства Живопис

Николай 

Йорданов Русев

Три велики 

тракийски царе

"Три велики тракийски царе" е проект за 

създаването на три портрета за три месеца 

на едни от най-значимите тракийски царе. 

Това са: Орфей, Марон и Котис.

 - Размерът на платната : 80х65 см. 

 - Маслени бои върху платно 

 - Класическо изпълнение

 - Класическа стилистика

 - Реалистично изобразяване на персонажа

Проектът отговаря на приоритетите и целите 

на програмата. Кандидатът притежава 

необходимата квалификация за реализиране 

на проекта, което е видимо от посочените 

реализирани проекти. Проектът ще 

допринесе за професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3580 1561

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика

Българска 

съвременна 

музика, поп 

и рок - 

авторска 

Късометра

жен филм, 

клип

Костадин 

Стоянов 

Георгиев

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 

видеоператор - режисьор. Турнето ще се 

проведе в минимум 8 града, на клубни 

сцени и в концертни зали. Филмът и 

отделни клипове от него ще бъдат 

публикувани в интернет пространството.

Проектът отговаря на приоритетите и 

критериите на програмата. Кандидатът 

притежава необходимите качества за 

реализация на груповия проект, чийто солист 

е един от известните български изпълнители. 

Във фокуса на проекта е популяризирането 

на българско художествено съдържание. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5705 1562 Театър

Документал

ен театър

Киряна Костова 

Аврониежа

Проектът отговаря 

на заложените 

цели на 

програмата и би 

развил 

творческия 

потенциал на 

кандидата.

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 заложените цели на 

програмата и би развил творческия 

потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND3678 1563 Театър

Документал

ен театър

Веселин Иванов 

Петров Механичен човек

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 заложените цели на 

програмата и би развил творческия 

потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5904 1564

Анимацион

но кино, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства

документал

истика

Лора Найденова 

Мирославова

Великите 

български учени 

на 21 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.

Групов проект за десет филма с информация 

за златни умове в българската наука. 

Аргументирано предложение с добър план за 

разпространение и реклама. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4843 1565

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика, 

Приложни 

изкуства, 

Фолклор

аудио 

визуален 

концерт - 

перформан

с с 

фолклорни 

и етно 

елементи

Илина 

Йорданова 

Стоянова

Свързване с 

Корена

Релаксация "Свързване с Корена" с 

фолклорни инструменти и глас .Рисуване 

на символи от Българския фолклор и 

шевица, представяне на символите и 

тяхното значение -Кодът на българската 

шевица чрез интерактивни методи на 

български и английски език.Концерт 

обединяващ минало и съвременно 

посредством традиционни музикални 

инструменти обединени от съвременни 

музикални технологии за композиране на 

музика в реално време.В съчетание с 3D 

мапинг визуализации

Проектът е групов и отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Популяризира 

българско ктултурно съдържание. Идеята за 

аудио-визуален пърформанс е интересна. 

Кандидатът има организационен опит и 

познания, предполага се, че проектът ще 

бъде успешно реализиран. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5908 1566

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Нови 

медии, 

Театър, 

Фотография

Мария 

Георгиева 

Цветкова ИКОНИТЕ СПЯТ

Иконите спят е проектна инициатива за 

видеозаснемане и онлайн 

разпространение на три монологични кино 

епизода, вдъхновени от действителни 

факти от живота и творчеството на поета 

Гео Милев и неговото най-близко 

обкръжение. В рамките на три поредни 

седмици в интернет мрежата ще бъдат 

излъчени монолози на литературния 

иноватор Гео Милев, на съпругата му Мила 

Гео Милев и на Агента, представител на 

държавната власт в България от периода 

1923-1925г.

Проектът е детайлно и аргументирано описан 

с ясни дейности и цели. Създаването на 

описаните три монологични игрални епизода 

биха спомогнали за съхраняването на 

кулрната памет на България и биха 

преоткрили сложната личност на поета Гео 

Милев. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4702 1567

Игрално 

кино

Калоян Георгиев 

Николов

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 IND5483 1568

Интердисци

плинарен 

проект, 

Фотография

Визуално-

словесен 

разказ

Петър Бойков 

Тановски

Фоторазкази 

3x3x3

Проектът "3x3x3" е аудио-фотографска 

изложба, върху къси разкази на 

неиздавани млади автори. Изложбата ще 

се реализира в Къща музей-галерия 

Андрей Николов.

 Идеята е да бъдат съчетанитворчески 

дейности от различен вид, като краен 

резултат

 от което, да бъде създаден един уникален 

и цялостен нов проект, който да ангажира

 аудиторията.

Проектът отговаря на цели и приоритети на 

програмата. Чрез проекта ще се 

популяризира българско културно 

съдържание сред широка публика. 

Кандидатът е фотограф и е необходим за 

реализацията му. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2937 1569

Музика, 

Фолклор фолклор

Мария Славчева 

Димитрова

Официално 

представяне на 

първи съвместен 

музикален албум 

на Мария и Boyan 

- "Another world" - 

онлайн

Официално представяне на авторски 

музикален албум на фолклорна основа 

"Another World", създаден от Мария 

Димитрова и Боян Ангелов - Boyan, под 

формата на онлайн концерт.

Проект на млад автор, който ще спомогне за 

реализирането и утвърждаването му на 

музикалната сцена. Вплитането на 

фолклорни мотиви към дигитални, модерни 

аранжименти ще даде възможност на 

продукта да доститгне до по-млада публика. 

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5827 1570

Дигитални 

изкуства

Росен Руменов 

Дуков

Дигитални 

портрети на 

български ханове

Дигитални портрети на български ханове - 

съвременен поглед на историята.

Проектът отговаря частично на целите на 

програмата. Предвижда създаването на 

дигитални портрети на български ханове. 

Експертната комисия препоръчва за бъдещи 

проектни предложения кандидатът да се 

фокусира върху по-ясна аргументация. 

Кандидатът има опит и проектът ще позволи 

да се развие в нова творческа посока. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND0669 1571

Интердисци

плинарен 

проект, 

Театър

Лекция-

пърформан

с

Мануела 

Саркисова 

Манукова

Куклено-

интерактивна 

лекция-

пърформанс ТУТИ 

ВЕДЖИФРУТИ

Проектът ТУТИ ВЕДЖИФРУТИ цели 

създаване на куклено-интерактивна 

лекция-пърформанс за деца от 6 до 12 г. 

на тема Пълноценното хранене при 

подрастващите. Предвидени са две 

премиерни представяния на проекта - в 

191 ОУ П. Хилендарски, София и онлайн. В 

реализацията ще участват специалисти от 

сферата на театъра и здравословното 

хранене. Проектът е синтез между куклено-

театрални елементи и съвременни 

образователни подходи.

Проектът покрива цели и приоритети на 

програмата. Кандидатът има необходимият 

опит и потенциал за реализацията на 

проекта. Кандидатът е необходим за 

осъществяването на планираните дейности. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND1866 1572

Игрално 

кино, 

Музика, 

Нови 

медии, 

Приложни 

изкуства

Коле Китанов 

Китанов Мале-мале ТВ

Мале-мале ТВ е куклена телевизия 

създадена от куклен театър Мале-мале,

 появила се като реакция на Извънредното 

положение от COVID-19. Тя включва  

живото предаването 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 се  излъчва 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 IND3848 1573 Музика

Поп, рок, 

акустик

Михаела 

Михаела 

Михайлова

Нов Албум на 

група REWIND със 

заглавие CORNERS

Албумът CORNERS ще съдържа минимум 

10 нови авторски песни на групата, избран 

от над 20 дема. Песните ще бъдат на 

български, като на всички тях ще бъдат 

записани и английски версии. 

 Ще бъде направен видеоклип на една от 

песните и тя ще бъде пусната като 

официален сингъл от албума по радиа, 

телевизии и социалните платформи.

 С цел популяризиране на новите песни и 

видео, ще бъде направен Концерт 

Промоция, на който REWIND ще представят 

CORNERS.

Проект за албум на млада група, който ще 

спомогне за по-нататъшното ѝ развитие и 

реализация на музикалната сцена. 

Участниците имат нужната професионална 

биография за реализация на заложените 

идеи. Експертната комисия съветва да се 

поработи върху по-ясното и детайлно 

описание/аргументиране, но в цялостта си 

проектът стимулира създаването на ново 

авторско съдържание и отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5809 1574

Игрално 

кино, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства комедия

Богомил Владев 

Бонев 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 и допринася за 

професионалното развитите на кандидата.

Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3741 1575

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика

Поп, рок, 

акустик

Владимир 

Живков 

Михайлов

Нов дългосвирещ 

албум на група 

REWIND със 

заглавие CORNERS

Албумът CORNERS ще съдържа минимум 

10 нови авторски песни на групата, избран 

от над 20 дема. Песните ще бъдат на 

български, като на всички тях ще бъдат 

записани и английски версии. 

 Ще бъде направен видеоклип на една от 

песните и тя ще бъде пусната като 

официален сингъл от албума по радиа, 

телевизии и социалните платформи.

 С цел популяризиране на новите песни и 

видео, ще бъде направен Концерт 

Промоция, на който REWIND ще представят 

CORNERS.

Проект за албум на млада група, който ще 

спомогне за по-нататъшното ѝ развитие и 

реализация на музикалната сцена. 

Участниците имат нужната професионална 

биография за реализация на заложените 

идеи.Експертната комисия съветва да се 

поработи върху по-ясното и детайлно 

описание/аргументиране, но като цяло 

проектът стимулира създаването на ново 

авторско съдържание, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5897 1576

Анимацион

но кино, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства

Александър 

Бойков 

Младенов

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 IND5931 1577

Дизайн, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Културна 

антрополог

ия, 

Литература, 

Музика, 

Приложни 

изкуства, 

Театър, 

Фолклор

Сугестопеди

я/ 

Драматурги

я

Румяна Юриева 

Йохнева "Roots"

Проектът "Roots" представлява авторски 

литературен текст, който може да се 

определи като сугестопедична 

драматургия. В основата си той има 

образователен характер, но в него са 

включени репродукции, музикални 

произведения и актьорски задачи, според 

методологията на сугестопедията.

Проектът отговаря на заложените цели на 

програмата, предлага иновативен подход и 

би развил творческия потенциал на 

кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5869 1578 Музика

Хип-хоп 

инструмент

али

Димитър 

Димитров 

Найденов Lago Tapes

Lago Tapes е каталог от 40 инструментала в 

различни стилове и регистри, който ще 

бъде предлаган за лицензиране на хип-хоп 

артисти онлайн. Така наречените бийтове 

са основна конструкция, върху която хип-

хоп музиканти надграждат текстове и 

вокали, за да създават собствените си 

парчета.

Проектът е иновативен и може да бъде 

полезен за млади изпълнители. Описани са 

детайлно методите за  реализация и 

популяризиране на продукта. За 

предпочитане е създадените произведения 

да се развият в авторски проект на 

кандидата, което би реализирало в по-

голяма степен творческия му потенциал. И в 

този си  вид - създаване на банка с 

комерсиални "бийтове",  идеята на проекта 

би помогнала на младите изпълнители да 

намерят основа и вдъхновение за 

творчеството си. Проектът отговаря на 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4869 1579

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Нови медии

Аудио-

визуален 

спектакъл / 

Мултимеди

йна 

инсталация

Анна Георгиева 

Бачева 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 IND4695 1580 Музика Алтърнатив

Александър 

Божидаров 

Янев СТРУГАРЕ - ПАРАД

Завършване на аудио-визуален цикъл по 

първия албум на "СТРУГАРЕ" с видоклип 

към последното парче - "ПАРАД". 

 Видеоклипът 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 IND5433 1581 Театър

Траяна 

Красимирова 

Минкова

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 IND5656 1582

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Музика, 

Фолклор

Филип 

Драгомиров 

Бояджиев

Contemporary 

tradition / 

Съвременна 

традиция

CONTEMPORARY TRADITION е проект, който 

прави мост между традицията и 

съвременната поп култура чрез медиума 

на дизайна и визуалните изкуства. С него 

авторът задава въпроси за мястото на 

двете в ежедневието ни и провокира 

публиката да излезе от общоприетите 

схващания за едното или другото и да 

потърси своята уникална гледна точка.

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 IND5457 1583

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дизайн, 

Културна 

антрополог

ия, 

Литература, 

Музика, 

Нови медии

Мартин 

Пламенов 

Кирилов

Културен полет - 

Културата - на 

полет разстояние

"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.

Очевидно полезен, синтезиран проект с 

отворени възможности, който ще обединява 

информацията за изкуствата и ще създава 

предпоставки за съвместни изяви. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND4146 1584

Интердисци

плинарен 

проект, 

Театър

Интердисци

плинарен

Лазар 

Бориславов 

Панев

"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 IND5672 1585 Музика

Класическа 

музика

Алекс Орлинов 

Атанасов Urban Classics

Коледен камерен концерт, включващ 

разнообразен репертоар, изпълнен в 

различни формации - квартет, квинтет и 

секстет.

Груповият проект отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Популяризира 

българско културно съдържание. Кандидатът 

и посочените участници в проекта имат 

убедителна професионална биография. Това 

предполага добра реализация на проекта за 

концерт. Посочени са възможности за 

продължаване на дейността по него. 

Кандидатът и останалите участници имат 

професионална биография, която e 

предпоставка за качествен художествен 

резултат. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5625 1586

Документал

но кино, 

Приложни 

изкуства Н/П

Иван Веселинов 

Ранков

Peter Malamat 

Mosaics

Документален филм за мозайките в 

творчеството на съвременния 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 витража и 

предвидените следващи за стъкления 

релеф ще се създаде серия за 

декоративните техники. Публиката, 

заинтригувана да направи личен опит, ще 

вижда и цени създаденото в интериор и 

градска среда.

Проект за документален филм, 

популяризиращ творчеството на съвременен 

художник Петър Маламат до известна степен 

отговаря на заложените цели на програмата 

и би развил творческия потенциал на 

кандидата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5735 1587

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика

Българска 

съвременна 

музика, поп 

и рок - 

авторска

 

Късометра

жен филм, 

клип

Румен Розинов 

Трифонов

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 приоритетите и 

критериите на програмата. Кандидатът 

притежава необходимите качества за 

реализация на груповия проект, чийто солист 

е един от известните български изпълнители. 

Във фокуса на проекта е популяризирането 

на българско художествено съдържание. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3617 1588

Аудиовизуа

лни 

изкуства

Танцов 

пърформън

с

Димитър 

Димитров Тенев Вакханалия

Заснемане на танцов пърформънс, 

интерпретиращ сюжети от древните 

тракийски ритуали около вакханалията, 

използвайки езика на модерното танцово 

изкуство.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и популяризира българско 

културно съдържание. Интересн и 

иновативен е. Кандидатът е с добър 

потенциал за успешното реализиране на 

проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5247 1589

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Литература, 

Нови 

медии, 

Театър, 

Фотография Н/П

Деница Кирякос 

Аргиропулос

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. Изпълнен е с прекалено 

много дейности, който  биха могли да  

повлияят негативно на качеството, за сметка 

на количеството. Експертната комисия 

предлага редукция на описаните дейности в 

проектното предложение. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5136 1590

Игрално 

кино Драма

Мартина 

Стоянова 

Георгиева Анюта

В бедна квартира живеят студент по 

медицина и млада шивачка. Докато Степан 

е погълнат от идеята за по-добър живот 

като лекар, Анюта открива и изследва 

чувствата, които се зараждат у нея, и търси 

своето място в свят, изтъкан от мъжки 

интереси.

 Проектът отговаря на целите на програмата 

и допринася за популяризиране на българско 

културно съдържание. Чрез реализацията му 

кандидатът ще придобие допълнителен 

творчески опит. Кандидатът е необходим за 

осъществяването на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3615 1591

Интердисци

плинарен 

проект

Приложно 

изкуство - 

дизайн на 

етническо-

историческ

и костюми.

Михаил 

Димитро Тенев

Лицата на 

миналото

С този проект, които ще бъде съставен от 

серия от ръчно изработени маски, целя да 

се впусна в изучаване на езичните ритуали 

и вярвания, които са внедрени в 

българските бит, култура и религия още от 

времето на траките.

 Чрез маските, които смятам да изработя, 

искам да направя една собствена 

интерпретация на различните древни 

символи и образи и да запозная днешната 

публика с тези наши забравени корени.

Идеята се доближава до целите на 

програмата и предвижда да се създаде 

оригинален творчески продукт. Подкрепата 

на проекта би повлияла в развитието на 

потенциала на кандидата, както в 

издирвателно-проучвателната част на 

проекта, така и за експонирането на готовия 

продукт. Комисията препоръчва повече 

концентрация както за творческия период, 

така и за организирането на публично 

представяне на колекцията маски "Лица от 

миналото" като културно събитие - изложба, 

и реална, и дигитална. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5775 1592

Документал

но кино

Петър Николаев 

Маринов

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 Пернишки 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 IND5685 1593 Музика Хип-Хоп

Богдан 

Красимиров 

Манев

Заснемане на 

музикален 

видеоклип

Заснемане на видеоклип към песен на 

BogXa /Богдан Манев/ и реклама на 

същия.

Целта на проекта е да популяризира 

изкуството на млад изпълнител и група. 

Кандидатът има опит в областта на 

музикалното изкуство, дори и да не е с 

музикално образование. Комисията 

препоръчва повече внимание към детайлите 

на проекта и начина на тяхното описване. 

Експертната комисия препоръчва контрол 

относно реализацията. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5545 1594 Театър

Ангел Ангелов 

Георгиев

Пътешествието на 

Мая

Мая, както повечето деца, има ужасни 

кошмари и силен страх, които се

 отразяват изключително неблагоприятно 

върху ежедневието й. Случайно

 се запознава с магьосницата Елеонор, 

която я повеждана на магическо

 пътешествие за преодоляване на 

страховете и опознаване на себе си.

Проектът отговаря на заложените цели на 

програмата и би развил творческия 

потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4879 1595 Фотография

Йоана Иванова 

Пенчева

Фотографските 

родове на 

България-

източник на 

история, памет, 

вдъхновение

Проекта Фотографските родове на 

България-източник на история, памет, 

вдъхновение предоставя пространство за 

изследване на фотографското минало 

подкрепено с образи и разкази на 

фотографи. Обобщеният анализ на 

събрания материал ще покаже развитието 

на фотографията като изкуство, занаят, 

техника и идеи както и начина на 

отразяване на обществения и личния 

живот през различни периоди.

Проектът отговаря на целите на програмата 

като цели да проучи и представи 

фотографията в България. Кандидатът е на 

началото на своята кариера и подкрепата на 

проекта ще насърчи професионалното му 

развитие Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND4210 1596 Музика

Алтернатив

ен инди-

рок

Росен 

Константинов 

Ватев

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 IND5579 1597 Музика Музика

Илия Ангелов 

Маринков

Животът е лесен с 

песен

Проектът е за създаване на две авторски 

песни, които ще представляват завършен 

творчески продукт с извършен звукозапис 

и ще могат да достигнат до публиките 

активно и да останат устойчиво в каналите 

за разпространение и представяне. 

Песните ще бъдат с музика, изпълнение и 

аранжимент на Илия Ангелов

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Липсва по-голяма 

конкретизация за двете авторски песни. 

Популяризира българско културно 

съдържание. Кандидатът е сред най-

известните изпълнители на поп и рок музика, 

с доказан професионален опит и 

многобройна публика през годините. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5847 1598

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика, 

Нови медии

Музика / 

Модерен 

Хеви Метъл

Лъчезар 

Георгиев 

Георгиев

Запис и 

разпространение 

на албум на група 

Nameless Day 

Ritual - със 

заснемане на 

живо изпълнение 

на песните от 

албума

Запис и разпространение на втори албум 

на музикалната група Nameless Day Ritual.

 След успешното издаване и реализация на 

дебютния албум на групата, озаглавен 

Birth

 Nameless Day Ritual продължава да 

създава музикален продукт на висока 

класа с цел

 приобщаването на нови публики и 

създаването на предпоставки за 

международни

 изпълнения на материала, на живо или 

чрез дигиталните канали.

Проект на млада и прогресивна рок група, 

който ще спомогне за развитието и 

популяризирането на творчеството ѝ. 

Кандидатът има нужния опит и 

професионални качества за успешно 

реализиране на продукта. Проектът отговаря 

на целите и приоритетите на програмата. 

Ясна целева група и цели на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4238 1599 Музика

Акустичен 

поп - рок

Кристиан 

Огнянов 

Грънчаров ЧЕРВЕНА ЛУНА

Любовта лекува от самотата, спасява ни от 

изолацията в дигиталния онлайн свят, в 

който живеем.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата, Насочен е към конкретен 

празник.  Популяризира българско културно 

съдържание. Кандидатът е млад и 

перспективен музикант в сферата на поп 

музиката, има вече  успешни изяви. 

Подкрепата му ще стимулира неговата лична 

творческа реализация.   Предлага се за финансиране.



Област от 

изкуството 

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

TI 144 20 IND3587 1600

Анимацион

но кино, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства

Документално 

Кино

Андрей Ивайлов 

Калудов Виждам София

"Виждам София" ще е ненаративен 

документален филм. Това означава ,че ще

е изцяло визуално представяне на културни 

забележителности и събития в

градът. Филмът цели да покаже богатото 

културно наследство и битие на

градът през погледът на неговите жители, 

така както само те могат да го

опишат. Цели се филмът да е първи от 

поредица за градовете на България.

Проектът популяризира българското 

изкуство и култура. Кандидатът има 

необходимият опит и квалификация за 

осъществяването му. Реализацията би 

допринесла за творческото развитие на 

автора. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4309 1601

Музика, 

Фолклор Фолклор, Фюжън

Даниел Иванов 

Ангелов

Българският 

фолклор е многолик

Проектът цели създаването на 7 

произведения на базата на български 

фолклорни песни, които

 ще бъдат видоизменени и преплетени с 

други музикални стилове, с което ще се 

покаже колко

 многолик, гъвкав и богат на съдържание е 

българският фолклор.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата. Кандидатът има творчески 

опит, който предполага възможности и 

качества за реализацията на седем пиеси, 

вдъхновени от фолклора, в еклектичен стил. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5516 1602

Интердисци

плинарен 

проект

арт терапевтична 

практика, 

съчетана с 

педагогика на 

изящните и 

приложните 

изобразителни 

изкуства с 

резултат на 

извеждане на 

визуалност в 

съвременна 

изложба

Ина 

Валентинова 

Иванова

Изкуство без 

граници

Провеждане на арттерапевтични и 

художествени работилници, дискусии и 

игри с различни материали, екип с млад 

съвременен артист, психолог и преводач, с 

децата от бежанския лагер в гр.Харманли. 

Задълбочаване на понятията за съвременно 

изкуство, селектиране на произведенията 

им и извеждането им смислово и визуално 

до визия за една съвременна изложба. 

Обща изложба на децата и самостоятелна 

изложба на артиста, която отразява 

концептуално преживяването.

Проект, разчитащ на пълното участие на 

публика - има интерактивен механизъм за 

активното въвличане на аудиторията. 

Проектът допринася за популяризиране на 

българско културно съдържание, създадено 

по време на работилниците. Кандидатът ще 

придобие допълнителен творчески опит от 

реализацията на дейностите. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5365 1603 Музика

Поп, Поп-Рок, 

Блус, Соул, Фънк

Атанас Георгиев 

Кателиев

Представяне на 

музикален албум на 

Атанас Кателиев

Представяне пред публика на първи 

музикален албум на Атанас 

Кателиев.Представянето трябва да се 

реализира в концертна форма

Проект за популяризиране на творчески 

продукт на млад изпълнител, който ще му 

помогне да се развиве и утвърди на 

музикалната сцена. Проектът има ясна цел и 

таргет група, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране.

Входящ номер



TI 144 20 IND5912 1604

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Литература, 

Нови 

медии, 

Театър

Моника Олегова 

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 преразглеждане на 

количеството дейности при изпълнение на 

проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4693 1605

Музика, 

Фолклор

Български 

фолклор - 

авторска музика 

на фолклорна 

основа

Иван Йосифов 

Иванов

Хубава си, 

татковино

"Хубава си, татковино" е проект за авторски 

песни на фолклорна основа, посветени на 

малко 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 IND3040 1606 Театър

Драматичен 

театър

Дарина 

Николаевна 

Русева Спектакъл за двама

"Спектакъл за двама" е театрален спектакъл 

по пиесата на Тенеси Уилямс "Вик или 

Спектакъл за двама".

 Спектакълът има за цел да разкрие текста 

на Тенеси Уилямс и да го адаптира към 

съвременната българска публика. 

 Самата философска концепция се стреми 

към младежка и по-старша публика, 

въвеждането й в атмосферата на 

творчеството. 

 Задачата е да се създаде продукт, който да 

може да се развива, да става по-мащабен, 

да променя формата си.

Проектът отговаря на заложените цели на 

програмата и би развил творческия 

потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4100 1607

Изящни 

изкуства, 

Приложни 

изкуства

Боян Бойков 

Александров

Живот - галерия - 

живот

Основна цел на проекта е популяризиране 

на съвременното изкуство от дърво на 

художника Боян Александров, във време на 

културна и социална изолация, чрез 

организиране на иновативна изложба с 

дървопластики в Подземен минен музей - 

Перник.

 Чрез специфичната експозиционна среда и 

адаптираното към нея изкуство, ще се 

постигне осмисляне за кръговрата на 

живота и ще се изгради естетически усет в 

наблюдателите, а в последствие и в техни 

близки.

Проектът отговаря на заложените цели в 

програмата, чрез него ще се подкрепи 

кандидата за реализиране на оригинална 

изложба в подземния музей в Перник, 

което ще привлече нови публики и добра 

популярност. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5460 1608

Игрално 

кино

Трилър, мистерия, 

драма

Ребека 

Албенова 

Найденова Хвойновото дърво

Магическо хвойново дърво сбъдва 

молитвите на млада жена и тя ражда момче 

- но на цената на собствения си живот. По 

класическия приказен модел - мащехата 

мрази доведения си син и иска да се отърве 

от него. Когато наи-сетне успява, обвинява 

за смъртта на детето малката му сестра - 

Марлене. Убитото момче, превърнало се в 

птица, търси възмездие. Редът в 

семейството е възстановен и детето се 

връща към живота, под клоните на 

хвойновото дърво.

Исканата подкрепа е свързна с 

предподготовката на проекта "Хвойново 

дърво". Подкрепата  на проекта би 

допринесла за професионалното развитие 

на творческия екип. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5231 1609

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дизайн, 

Музика

Денислав 

Димитров 

Анастасов

Популяризиране на 

различните стилове 

музика и техните 

основоположници в 

България в периода 

1970-2020 година.

"Популяризиране на различните стилове 

музика и техните основоположници в 

България в

 периода 1970-2020 година" е многопластов 

проект, чрез който ще се потопите в магията 

на

 стиловете музика, които са се творили през 

различните периоди в България. Проектът 

обхваща

 времевия диапазон 1970 -2020, като всяко 

от десетилетията е представено чрез кратки

 видеоклипове, поднесени по забавен и 

леснодостъпен за зрителите начин

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Идеята е 

интересна, свързана е с образованието по 

музика в гимназиалния курс. Кандидатът е 

млад професионален музикант, очевидно 

мотивиран за реализацията на тази идея. 

Проектът е  добре описан и  развит, 

предполага надграждане. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5423 1610

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Танц, 

Фотография

Христо Христов 

Русев СамоТино

Самотино е село, което напълно отговаря на 

името си - в него живеят двама души. В 

рамките на този проект нашият екип, 

състоящ се от фотограф/видеограф и 

танцьори, ще създаде видео и снимков 

материал, който на асоциативно ниво ще 

предаде усещанията, свързани с историята 

на селото. Проектът е художествен, но с 

акцент върху обезлюдяването на селата 

като аклтуален социален проблем, на който 

придаваме гласност с помощта на 

изкуството.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и цели създаването и 

разпространението на ново социално 

ангажирано танцово произведение. 

Проектът има ясно поставени и изпълними 

параметри. Кандидатът има необходимите 

опит и квалификация за реализация на 

заложените дейности. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5824 1611

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика

Българска 

съвременна 

музика, поп и рок - 

авторска 

Късометражен 

филм, клип

Еленко Петров 

Касалийски

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 видеоператор-

режисьор. Турнето ще се проведе в 

минимум 8 града, на клубни сцени и в 

концертни зали. Филмът и отделни клипове 

от него ще бъдат публикувани в интернет 

пространството.

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 IND4643 1612 Музика поп музика

Кирил Симеонов 

Бакърджиев "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.

Като цяло проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата, кандидатът 

има биография, която предполага успешна 

реализация, но е описан прекалено 

иносказателно, без детайли и конкретика 

относно идея, работен процес, роли на 

участниците, методи на популяризация и 

разпространение и т.н. Комисията 

препоръчва финансиране при последващ 

стриктен контрол относно реализацията. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5462 1613

Игрално 

кино Драма, трилър

Теодора Косара 

Николова 

Попова "Хвойновото дърво"

Магическо хвойново дърво сбъдва 

молитвите на млада жена и тя ражда момче 

- но на цената на собствения си живот. По 

класическия приказен модел - мащехата 

мрази доведения си син и иска да се отърве 

от него. Когато най-сетне успява, обвинява 

за смъртта на детето малката му сестра - 

Марлене. Убитото момче, превърнало се в 

птица, търси възмездие Редът в 

семейството е възстановен и детето се 

връща към живота, под клоните на 

хвойновото дърво.

Исканата подкрепа е свързна с 

предподготовката на проекта "Хвойново 

дърво". Подкрепата  на проекта би 

допринесла за професионалното развитие 

на творческия екип. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5577 1614 Фотография

Документална и 

художествена

Лора Димитрова 

Николаева

Фоторама 360 

градуса портрети

360 градусов хоризонт или ъгли гледни 

точки с портрети на приятелски лица, 

творци от различни сфери на изкуството, 

снимани *в движение*, в непосредствени 

ситуации, извън *сцената*, или *в процес* 

на сглобяване себе си или произведенията 

си. Търсенето, процесите и етапите на 

създаване, пътят са основно вдъхновение за 

мен. Движена съм от човешките 

взаимоотношения и свободата на 

възприятията. Имам желание за живи 

снимки, отвъд конвенциите...

Проектът отговаря на целите на програмата. 

Реализацията му ще доведе до 

разпространение на български културен 

продукт. Проектът ще подпомогне 

творческото развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5230 1615

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дизайн, 

Музика

Йоанна Юриева 

Георгиева

Популяризиране на 

различните стилове 

музика и техните 

основоположници в 

България в периода 

1970-2020 година.

"Популяризиране на различните стилове 

музика и техните основоположници в 

България в

 периода 1970-2020 година" е многопластов 

проект, чрез който ще се потопите в магията 

на

 стиловете музика, които са се творили през 

различните периоди в България. Проектът 

обхваща

 времевия диапазон 1970- 2020, като всяко 

от десетилетията е представено чрез кратки

 видеоклипове, поднесени по забавен и 

леснодостъпен за зрителите начин.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Идеята е 

интересна, свързана е с образованието по 

музика в гимназиалния курс. Кандидатът е 

млад професионален музикант, очевидно 

мотивиран за реализацията на тази идея. 

Проектът е  добре описан и  развит, 

предполага надграждане. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND2817 1616 Музика

класическа 

музика

ЗОРНИЦА 

ЛЮБОМИРОВА 

ИЛАРИОНОВА

заснемане на 

видеоклип на 

произведението на 

Хендел - Халворсен

Реализиране на професионален видеоклип 

и осъществяване на професионални 

студийни записи на дуото Зорница 

Иларионова -цигулка и Атанас Кръстев -

виолончело под ръководството на тон 

режисьора Павел Стефанов.Тези записи ще 

бъдат използувани за издаване на дебютен 

албум с компактдиск на същото дуо.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и има ясни цели. Кандидатът и 

другият участник в проекта са изявени и 

талантливи класически музиканти, тъй че 

притежават необходимите качества за 

реализация на свой музикален албум. Това 

ще даде допълнителен тласък в кариерното 

им развитие. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5105 1617

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика, 

Нови медии

Камен Вергилов 

Балков

Песни от 

българската 

природа

Създаване на четири музикални 

произведения и създаване на видео 

клипове с анимации към тях.

Проект с интересна и креативна идея, която 

има потенциал за успешна реализация. 

Кандидатът има нужната биография, за да 

гарантира реализацията, проектът отговаря 

на целите и приоритетите на програмата, но 

в описанието липсва конкретика: каква ще е 

идеята, времетраенето и формата на всяко 

конкретно произведение, как ще се 

осъществи интерактивното участие на 

публика в произведенията и т.н. Проектът 

може да бъде финансиран, но при стриктен 

контрол относно реализацията. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5903 1618

Документал

но кино

документалистик

а

Кристина Радева 

Атанасова

"Великите 

български учени на 

21 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 е добре изграден и аргументиран. 

Отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Идеята за екранен разказ е 

добре мотивирана. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3142 1619

Анимацион

но кино, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства

Станимир 

Станимиров 

Михайлов

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. 

Кореспондира с приоритетите и целите на 

програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5668 1620 Театър

Документален 

театър

Марияна 

Христова 

Петрова Механичен човек

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 IND5726 1621

Дигитални 

изкуства

Христина 

Иванова Попова

Плюшкин, 

дигитален

"Плюшкин, дигитален" е инсталация, 

уебсайт и преживяване, които поставят 

темата за поведението на събиране и 

запазване на прекалено количество 

информация, което не е широко осъзнато, 

но е широко разпространено.

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 IND4922 1622

Музика, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства

Популярна 

музика

Васил Гюров 

Васил Гюров 

Васил Гюров

Независимата 

музика представена 

в неформална 

градска среда и 

сред природата.

Създаване на две нови песни /музика, текст 

и аранжимент/ и обработка на песен на 

фолклорна основа и изпълнението и с рок 

група. Осъществяване на многоканален 

аудиозапис - общо времетраене между 8-10 

минути. Смесване и мастеринг. Заснемане 

на видео клипове към песните и 

представянето им на сцена и в други, 

нетипични за масовата аудитория, условия.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Кандидатът е 

изявен български музикант и опитът му е 

достатъчно основание да се предполага, че 

проектът му ще има добър художествен 

резултат. Застъпено е популяризиране на 

българско културно съдържание. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3535 1624

Интердисци

плинарен 

проект, 

Танц, 

Театър

Цирк и 

перформас

Луиза Цветанова 

Душкова-

Контрерас

Нов Цирк, научи се 

и ти!

Циркова Академия "Нов цирк" ще проведе 

двумесечен интензивен майсторски клас за 

артисти от всички жанрове на изкуствата, 

желаещи да разширят професионалните си 

умения в перформативните изкуства и 

циркови дисциплини. След класът артистите 

ще са придобили опит в минимум 3 нови 

дисциплини от съвременните 

перформативни изкуства и ще могат да го 

включат в творческите си автобиографии. 

Класът ще завърши с поредица от 

представления, в които ще бъде

Проектът отговаря на целите на програмата 

като предвижда  майстроски клас по 

цирково изкуство, както и подготовката на 

цирково представление с участниците. 

Предвиденият набор от дейности ще 

привлече широка публика към това 

изкуство и ще доведе до пивашаване на 

порфесионалните умения на участниците. 

Проектът има потнециал за устойчивост и 

надграждане. Кандидатът има опит, който 

ще спомогне за успешното реализиране на 

проекта.      Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4788 1624 Фотография

Иво Милчов 

Орешков Темпераменти

"Темпераменти" е онлайн фотографска 

изложба, която цели да покаже човешките 

темпераменти в последователни снимки със 

сюжет. Всеки един от четирите 

темперамента ще бъде разкрит чрез 

заснемането на идентични ситуации, които 

в началото, на героя ще му се случи нещо, 

което ще го накара да действа според своя 

темперамент и така ще направи края на 

сюжета различен всеки път. Самата изложба 

ще бъде представена както в личният ми 

блог, така и в социалните

Проектът отговаря на целите на програмата 

и е с потенциал да предизвика интерес на 

широк кръг аудитория поради насочеността 

си към емоционалната интелигентност, 

която е недостатъчно позната у нас. 

Проектът ще допринесе за творческото 

развитие на кандидата, чиито творби ще 

бъдат разпространени след приключване на 

планираните дейности. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3527 1625 Театър

Документален 

театър

Анелия 

Тодорова 

Мангърова Механичен човек

Постановка по документални материали за 

хипи сектата на Чарлс Менсън, извършила 

серия убийства в Лос Анджелис през 1969 г. 

Спектакълът комбинира изразните средства 

на документалния и кукления театър и ще 

изследва темите за манията и фиксацията.

Проектът отговаря на заложените цели на 

програмата и би развил творческия 

потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5066 1626 Музика

Българска 

народна музика 

/етно/

Светослав 

Димитров 

Жилев

Магически 

откровения

Музикалният проект "Магически 

откровения" е създаден да популяризира 

българската народна музика в иновативен 

вид, чрез изпълнения на гайдар и оперна 

певица в достъпна и елегантна форма. 

Селекция от добре познати и обичани 

български народни песни и мелодии са 

представени от нетрадиционен за 

музикалния свят дует в състав: сопранов 

глас и гайда. Дует в такъв състав се събира 

за първи път.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Популяризира 

българско ултурно наследство. Оригинален 

е като идея, описан е в голяма степен 

подробно. Кандидатът е известен 

изпълнител на гайда и певец, другият 

участник на доброволен принцип е 

професионален изпълнител с опит, което 

предполага успешно реализиране на 

предвидените концерти и широко 

слушателски интерес. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4249 1627

Анимацион

но кино

Анимационно 

кино, илюстрация 

и видео монтаж

Йоанна 

Димитрова 

Арнаудова-

Найденова

Български 

празнични гиф-ове 

за социалните 

мрежи

Изработка на анимационни гиф-ове на 

тематика български празници, които да се 

намират лесно на български и английски, и 

да се използват в социалните мрежи.

В проектът има заложена интересна идея, 

но недостатъчно добре разработена и 

аргументирана. Предложените 

визуализации на гифове са много 

схематични и познати. Няма достатъчно 

данни, че кандидатът притежава нужния 

потенциал за осъществяване на проекта. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5874 1628 Музика

фюжън, инди, 

амбиънт, джаз

Евгений Христов 

Симеонов

"Нов музикален 

албум на Евгений 

Симеонов"

Проектът "Нов музикален албум на Евгений 

Симеонов" ще финансира студийния запис 

на

 най-новата музика, която Евгени Симеонов 

заедно с Стоян Янкулов ще представят на

 българската публика. Работното заглавие 

на албума е "Blue" и включва 12 пиеси за 

китара и

 перкусии.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Ще даде 

възможност на изявен музикант да се 

изрази в албум с един от най-добрите 

български перкусионисти и барабанисти 

Стоян Янкулов. Опитът и на двамата 

учасника в проекта предполага добър 

художествен резултат, с българско културно 

съдържание. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3268 1629 Театър

Документален 

театър

Катерина Петева 

Стоянова Механичен човек

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 IND4901 1630

Дизайн, 

Нови медии

Мартин 

Красимиров 

Косев 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 IND5057 1631

Културно 

наследство, 

Музика

Българска 

класическа 

музика

Христо Христов 

Овчаров

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 IND5893 1632

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика, 

Фотография Музика и Клип

Теодор 

Пламенов 

Тодоров Албум "Х"

Запис на 3 песни, Запис на видеоклип към 

тях, Песни чиято цел е да накара 

аудиторията да се замисли за смисъла на 

живота.

Проект на млад изпълнител, който ще му 

помогне да се развие и да популяризира 

творчеството си. В тази връзка проектът 

отговаря на целите и приоритетите на 

програмата, но от биографията и 

описанието на проекта не стават ясни 

конкретните стъпки за успешно 

реализиране на крайния продукт. 

Кандидатът е без професионално 

образование в областта на музиката, но със 

сериозни интереси в музикалното изкуство. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4961 1633

Музика, 

Фолклор

Народна музика 

/инструменти/ Хуан Руа Диаз Чуй България!

Проектът Чуй България! представя 

красотата на българския фолклор чрез 5-те 

основни инструмента: гайда, кавал, гъдулка, 

тамбура и тъпан. Ще запишем видеа, 

представящи произход, гама, начин на 

свирене и звученето на инструментите в 

звукозаписно студио с квалифицирани 

музиканти и видео оператор. Ще покажем 

българския фолклор по интересен и 

достъпен начин за младите и ще 

предизвикаме интерес към България като 

дестинация за културен туризъм.

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Популяризира 

българско културно наследство в сферата на 

фолклора. Описан е подробно. Кандидатът 

е с богат професионален опит. Посочени са 

възможности за разпространение на 

художествения продукт и надграждане. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5091 1634

Игрално 

кино драма

Анастас Кънчев 

Шипков Анюта

В бедна квартира живеят студент по 

медицина и млада шивачка. Докато Степан 

е погълнат от идеята за по-добър живот 

като лекар, Анюта открива и изследва 

чувствата, които се зараждат у нея, и търси 

своето място в свят, изтъкан от мъжки 

интереси.

Проектът отговаря на целите на програмата 

и допринася за популяризиране на 

българско културно съдържание. Чрез 

реализацията му кандидатът ще придобие 

допълнителен творчески опит. Кандидатът е 

необходим за осъществяването на проекта. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5436 1635 Музика

Таня Димитрова 

Димитрова Полет

Създаване на мусикален продукт /песен с 

дебютен видеоклип/.

Проект на млад изпълнител, който ще 

помогне за популяризиране на 

творчеството му. Проектът има потенциал 

за успешна реализация, отговаря на целите 

и приоритетите на програмата. Кандидатът 

е с потенциал за реализиране на успешен 

музикален проект. Проектът има ясни цели 

и задачи.        

Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5661 1636

Интердисци

плинарен 

проект Н/П

Марияна 

Иванова 

Нордгрен 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 е добре представен, с 

конкретни дейности и постижими 

резултати. Кандидатитът има необходимия 

опит. Проектът отговаря на целите на 

програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5819 1637

Игрално 

кино Драма

Андреа 

Викторова 

Паунова Анюта

В бедна квартира живеят студент по 

медицина и млада шивачка. Докато Степан 

е погълнат от идеята за по-добър живот 

като лекар, Анюта открива и изследва 

чувствата, които се зараждат у нея, и търси 

своето място в свят, изтъкан от мъжки 

интереси.

 Проектът отговаря на целите на програмата 

и допринася за популяризиране на 

българско културно съдържание. Чрез 

реализацията му кандидатът ще придобие 

допълнителен творчески опит. Кандидатът 

има нужния опит и квалификация и е 

необходим за осъществяването на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3125 1638 Музика

Класическа 

музика

Виктор 

Николаев 

Трайков Urban Classics

Коледен камерен концерт, включващ 

разнообразен репертоар, изпълнен в 

различни формации-квартет, квинтет и 

секстет.

Груповият проект отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Популяризира 

българско културно съдържание. 

Кандидатът и посочените участници в 

проекта имат убедителна професионална 

биография. Това предполага добра 

реализация на проекта за концерт. 

Посочени са възможности за продължаване 

на дейността по него. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5352 1639

Музика, 

Нови медии

Юри Каменов 

Аначков

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 помощта на кодирана 

в тях QR технология, която при заснемане с 

телефон ще насочва към музикално и 

текстово съдържание, отнасящо се за 

дадената творба.

Груповият проект отговаря на заложените 

цели на програмата и би развил творческия 

потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5556 1640

Музика, 

Нови медии

любен 

лъчезаров 

аврамов

В търсене на 

изгубената музика

В ТЪРСЕНЕ НА "ИЗГУБЕНАТА МУЗИКА" е 

целева първа стъпка към съхранението и 

популяризирането на народни песни, 

практически непознати извън определени 

микро региони в дунавската равнина.

Проектът отговаря на целите на програмата 

като цели да популяризира фолклорното 

наследство на дунавската равнина. 

Проектът е добре аргументиран и има 

потенциал за развитие. Кандидатът има 

опит, който ще спомогне за успешното 

реализиране на проекта. Подкрепата ще 

даде възможност на кандидата да надгради 

своята дейност. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2536 1641

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Нови медии

Марина 

Красимирова 

Генова

Онлайн изложба 

"Scab"

Scab е проект за онлайн изложба, която 

разказва истории с алтернативни реалности, 

базирани на интервюта с реални хора. В 

изцяло въображаема вселена, алтернативна 

история на света, различна от тази, която 

понастоящем се разбира като вярна, scab 

приема логика на фантастиката/фикцията, 

за да възстанови истинските литературни и 

академични вражди, принуждавайки 

съперниците да се изправят един срещу 

друг лице в лице.

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 IND4963 1642 Театър

моноспектакъл 

 документален 

театър

Янко 

Владимиров 

Велков Моторно сърце

"Моторно сърце" ще бъде спектакъл 

посветен на творчеството и живота на 

Никала Вапцаров.

 Чрез средствата на театъра ще се поставят 

вечните човешки въпроси :

 Каква е цената на предателствато ?

 Каква е силата на ценностите в които 

вярваме ?

 Колко струва човешкото съществуване ?

 Какви качества има изкуството на поезията 

?

 Началото на представлението ще започне 

от момента на трагичната гибел на 

Вапцаров.

Проектът отговаря на целите на програмата 

и се фокусира върху разпространение на 

българско културно съдържание.

Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5696 1643

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика

Българска 

съвременна 

музика, поп и рок - 

авторска 

Късометражен 

филм, клип

Кристиян 

Симеонов 

Симеонов

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 видеоператор-

режисьор. Турнето ще се проведе в 

минимум 8 града, на клубни сцени и в 

концертни зали. Филмът и отделни клипове 

от него ще бъдат публикувани в интернет 

пространството /YouTube и

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 IND4387 1644 Музика

Класическа и рок 

музика

Румен Петров 

Гайдев

"Кучето, Рицарят, 

Времето и Смъртта"

Композитор - Румен Гайдев

 Либрето - Румен Гайдев

 Оркестрация и аранжимент - Алекс 

Зографов

 Изпълнява - Бойко Цветанов

 Място на реализация - Звукозаписно студио 

Пекарната

 Видео заснемане - студио Лазарвижън

Предоставен непопълнен документ към 

проектното предложение. Не подлежи на 

оценка от експертната комисия Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5818 1645

Културно 

наследство неприложимо

Рая Коева-

Вълкова 

БАНСКО - ПАЗИТЕЛ 

НА БЪЛГАРСИЯ ДУХ 

И ТРАДИЦИИ

Местната идентичност на всеки град се 

определя от хората, живеещи в него! Ето 

защо, трябва да почитаме хората създали 

местния бит в Банско! Банско е град с 

изключително културно историческо 

значение! Той е родно място на личности, 

прославили българщината отвъд границите 

на страната! Проекта предвижда 

изработване на ансамбъл от шест 

интерактивни табла с информация в три 

направления: Личности от град Банско, 

автентична банска кухня и бански лонджи

Проектът не отговаря на целите на 

програмата. Предложението е по-скоро за 

развитие на туристически информационни 

табла, включващи информация за 

културното наследство на Банско, отколкото 

на творчески продукт. Липсват 

доказателства за творческия опит на 

кандидата, представеното портфолио 

демонстрира опит само в областта на 

туризма. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND3204 1646 Музика Поп, соул, RnB

Димитър 

Стефанов 

Петров

"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 целите на програмата 

и в качеството си на групов е в съзвучие с 

приоритетите й. Кандидатът  е впечатляващ 

млад изпълнител и заслужава да бъде 

подкрепен в музикалното си и кариерно 

развитие. Реализацията на албум ще 

допринесли и за професионалния растеж на 

младия артист. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5692 1647

Анимацион

но кино

Образователно 

видео

Дмитрий 

Викторович 

Ягодин

Анимиран 

български буквар

Идеята на проекта е възможността най-

малките деца да се запознаят с буквите от 

българската азбука по най-интерактивен и 

достъпен за тях начин, а именно чрез езика 

на анимацията. Анимираните букви и ясно 

разпознаваеми илюстрирани образи ще 

помогнат на децата бързо и лесно да научат 

българската азбука и да се стимулира 

творческото и критичното им мислене.

Проектът представя позната идея, но 

интересно, аргументиран и детайлно 

разработена. Кандидатът има нужния 

потенциал за успешното й осъществяване. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND3570 1648

Изящни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Културно 

наследство, 

Литература, 

Музика, 

Фолклор

Валентина 

Руменова 

Григорова

ИЗГУБЕНАТА 

МУЗИКА НА МОЯТА 

ЗЕМЯ

Изкуство, породено от стари записи с 

Българска народна музика, от началото на 

миналия век - 30те години главнo: Рисунки, 

вдъхновени от песните и пътуващи 

изложби; документални филми-портрети за 

бабите от моя край; музикални 

интерпретации на някои от песните -видео 

и аудио записи, пример за онаследяване на 

родовата памет от внуците, и техни 

съмишленици, при възможност и малки 

концерти; текстове, посветени на темата..

Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Популяризира 

българско културно съдържание. 

Кандидатът има успешен опит при 

реализирането на документални филми-

потрети посветени на паметта за фолклора. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND1846 1649

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика

Боян Николаев 

Бояджиев

Запис и 

разпространение на 

албум на група 

Nameless Day Ritual

Запис и разпространение на втори албум на 

музикалната група Nameless Day Ritual. След 

успешното издаване и реализация на 

дебютния албум на групата, озаглавен 

"Birth" Nameless Day Ritual продължава да 

създава музикален продукт на висока класа 

с цел приобщаването на нови публики и 

създаването на предпоставки за 

международни изпълнения на материала, 

на живо или чрез дигиталните канали.

Проектът е разписан спрямо целите и 

приоритетите на програмата. Проект на 

млада и прогресивна рок група, който ще 

спомогне за развитието и 

популяризирането на творчеството ѝ. Има 

дефинирани ясни цели и целеви групи, а 

крайният продукт предвижда създаване на 

музикален и аудио-визуален продукт. Има 

предпоставки за добро представяне в 

съвременните платформи за видео 

споделяне. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND1978 1650

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Игрално 

кино

Тихомира 

Светозарова 

Темелкова Next Wave

В последните няколко месеца все по-

обсъждан е въпросът как ще се отразят 

последните събития в световен план на 

филмовия показ и до каква степен ще 

променят потребителските навици на 

зрителите. Динамиката на филмовата 

индустрия и в частност на филмовото 

разпространение, налагат търсенето на 

иновативни съвременни форми, чрез които 

да бъде достигната публиката на един 

филмов продукт. Проектът Next Wave ще 

работи за по-доброто позициониране на

Към документацията на проекта не са 

приложени Творческа автобиография и 

Приложение 2. Проектното предложение 

не подлежи на оценка от експертна 

комисия. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND4070 1651

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Документал

но кино, 

Етнология, 

Музика Мартин Бодуров 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 музикален продуцент. Експертната 

комисия препоръчва детайлизиране в 

посока обхват, конкретни дейности в 

процес на изпълнение на проекта. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5872 1652

концерти, 

музикални 

лектории, 

флашмоб, 

видеоканал

Константин 

Савов 

Кожухаров

Колоси: Добри 

Христов, Димитър 

Ненов и Панчо 

Владигеров - 

генеалогия на 

българското и 

европейското в 

музиката им

Проектът се фокусира върху представяне на 

връзката с европейската и българската 

музикални традиции на творчеството на 

тримата български композитори Д. Христов, 

Д. Ненов и П. Владигеров. В него са 

обединени шестима млади утвърдени 

музиканти като преки участници и трима 

като непреки- доброволци. Ще бъдат 

реализирани 6 концерта с образователни 

лектории, флашмоб-ове пред къщите на на 

композиторите в столицата. Проектът ще 

бъде излъчен и виртуално.

Груповият проект 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 успешен резултат 

при реализацията на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2934 1653

Музика, 

Приложни 

изкуства, 

Фолклор етно-фолклор

Петър Николаев 

Йорданов Свързване с Корена

"Свързване с корена" е мост между света на 

съвременния човек и този на неговите 

предшественици. Аудио-визуален проект, 

който създава специално пространство за 

отпускане в забързания делник и ни дава 

време да се потопим в мъдростта на 

фолклора. Традиционни напеви и музиката 

на инструменти като кавал, дудук, тъпан, 

чанове се преплитат с картини, разкриващи 

мистичния код на българската шевица в 

един съвременен 3D пърформанс.

Проектът е групов, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Популяризира 

българско културно съдържание. Идеята за 

аудио-визуален пърформанс е интересна. 

Кандидатът има организационен опит и 

познания, предполага се, че проектът ще 

бъде успешно реализиран. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3649 1654

Изящни 

изкуства

Литература 

Поетически 

улични спектакли

Искра Асенова 

Ангелова

Тихата бащина 

стряха - улична 

поезия

Проектът включва поредица от поетични 

рецитали, които актрисата ще

изнесе, като в тях ще се включат и нейни 

колеги. Стиховете ще са на именити

български поети, като самите улични 

четения ще се случват на специални

събития на улиците с имената на поетите. 

Първото събитие ще е честването

на поставянето на паметна плоча на 

Николай Лилиев на неговия дом на

неговата улица "Н.Лилиев" на 3.10.2020

Проектът е със стойностна идея и отговаря 

на приоритетите на програмата като 

предвижда серия от публични четения на 

творчеството на значими български автори 

като свързва мястото на реализация със 

самия автор. Проектът е ясно, детайлно и 

убедително аргументиран. Кандидатът има 

необходимите опит и квалификация за 

качествена реализация на заложените 

дейности. Предлага се за финансиране.


