
Област от изкуството 

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

TI 144 20 IND5309 500

Аудиовизуални 

изкуства, 

Документално кино, 

Етнология, Изящни 

изкуства, Културно 

предприемачество, 

Литература, Музика, 

Нови медии, 

Приложни изкуства, 

Танц, Театър

Художествено-

публицистично 

предаване, Изложби

Виктор Николаев 

Липовски

Създаване на сценарии за 

публицистична част и 

логистика на три аудио-

визуални епизода с общо 

заглавие "Корен, бит, 

душевност, слово на един 

народ - пътят от Селото към 

Търново през Троян с 

гласовете на Йордан 

Йовков, Иван Хаджийски и 

Петко Славейков

Създаване на сценарии, който ще се използва за заснемането и 

реализацията на документално - образователен цикъл от три 

епизода с художествена стойност, с участници на до 40 

подрастващи, насочен към учащите, разглеждащ фактите, 

шедьоврите и личностите на П.Славейков, Й.Йовков и 

И.Хаджийски Провеждане на три художествено-творчески 

уъркшопа и реализация на три изложби с произведения в 

областта на изящните изкуства, създадени от децата участници

Проектът отговаря на приоритетите на програмата. Проектът е 

добре разписан, мащабен и амбициозен. Популяризира 

българското културно наследство в сферата на литературата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4998 501

Аудиовизуални 

изкуства, Музика, 

Нови медии, Танц Хип-Хоп

Калоян Цветанов 

Мутафчийски Не спирай

Музикален видеоклип на изпълнителя Венцислав Роланд - 

Вензи. Хип-хоп танц заснет в студио между Вензи и танцьорка, 

който представя по красив начин любовта от пръв поглед между 

двама непознати, които се срещат случайно в нощен клуб.

Кандидатурата е част от групов проект, който отговаря на целите 

и приоритетите на програмата. Комисията обръща внимание на 

това,  че в основата му е реализацията на клип на вече 

създадена и записана песен. Приносът на конкретния кандидат 

от груповия проект не е достатъчно добре мотивиран. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND5204 502 Фотография

Павлина 

Иванова Попова Smiling Street Portraits

Изложбата Smiling Street Portraits представлява фото заснемане 

на жители и гости на Бургас по артистичен и модерен начин, 

целящ улавяне на индивидуалността на модела. Портретите се 

заснемат из улиците на града, било на непознати, но 

открояващи се и интересни места или на фона на символите на 

Бургас. Те ще бъдат разпечатани и курирани под формата на арт-

инсталация, съчетаваща портрет с популярен сред младите 

цитат.

Проектът отговаря на целите на програмата и би подпомогнал 

творческото развитие на автора. Комисията препоръчва да се 

конкретизират обхват, конкретни дейности, резултати и подход 

към аудиторията при реализиране на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5246 503 Литература Поезия

Ния Каменова 

Николова "Изгубеният рай"

Изгубеният рай е първата ми книга. В нея е въплътен свят от 

красиви илюзии, меланхолични настроения, неосъществени 

мечти, граница между паралелни реалности, търсения за страст 

и любов, копнеж по екзотичното и мистичното, пътуване назад 

във времето към далечни епохи, разкриване на социалните 

контрасти, самотата на изгубената и търсеща себе си душа.

Експертната комисия преценява, че кандидатът не притежава 

необходимия опит за реализиране на предложения проект. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND4033 504

Аудиовизуални 

изкуства, Музика, 

Нови медии, Танц Хип-Хоп

Юлиан Николов 

Рачев Не спирай

Музикален видеоклип на изпълнителя Венцислав Роланд - 

Вензи. Хип-хоп танц заснет в студио между Вензи и танцьорка, 

който представя по красив начин любовта от пръв поглед между 

двама непознати, които се срещат случайно в нощен клуб.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Комисията обръща внимание на това, че в основата му е 

реализацията на клип на вече създадена и записана песен. 

Конкретният участник в проекта е водещ и ролята в 

реализацията му е ключова. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3777 505

Музика, Театър, 

Фолклор

Етно, фолклор, 

класика, джаз

Асен Цветанов 

Маринов

Музикални етно истории - 

бъдещето среща миналото

"Музикални етно истории - бъдещето среща миналото" е 

проект, в който с три концерта в различни градове музикантите 

участващи в него ще представят красотата на българския 

фолклор по един достъпен начин в съвременен етно-джаз 

вариант. Проектът е подходящ както за деца, така и за 

възрастни и ще допринесе за разпространението на българската 

музика и култура в България и извън страната.

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Идеята за три етноконцерта, представящи синтез на 

българския фолклор с класика и джаз, е интересна. Целите и 

задачите са подробно описани и аргументирани. Кандидатът има 

опит, което е гаранция за реализирането на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5239 506 Литература Проза и поезия

Кремена 

Каменова 

Николова Нюансите на октомври

Нюансите на октомври е първата ми книга. Страст и 

въображение, магически реалности и психологически драми в 

криминална повест, както и вълнуващите проблеми на младите 

хора, състрадание, пресъздаване на епохи.

Експертната комисия преценява, че кандидатът не притежава 

необходимия опит за реализиране на предложения проект. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND5023 507 Дигитални изкуства

Дигитална 

стратегическа игра с 

карти

Петър Петров 

Комитов

Създаване на персонажи за 

on-line игра

Създаване на типажи /герои/ за игра с карти / Character design/ 

Illustration/ в дигитална среда. Изработване дизайн на картата с 

всички необходими символи, които характеризират 

способностите на дадената карта. В проекта ще се създаде 

дизайн на игрално поле, върху което ще бъдат разигравани 

битки между двама играчи с магическите карти,като играчите 

ще ползват логически комбинации, които се получават между 

картите.

Проектът не е напълно аргументиран в посока обхват, конкретни 

дейности, резултати и подход към аудиторията. Данни за 

творческата биография на кандидата са оскъдни. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND3186 508 Музика

МАЙКЪЛ КЕРИ 

ФЛЕМИНГ Органик Създаване и реализация на албум - компакт диск

Проектът отговаря на приоритетите на програмата, с потенциал 

за устойчивост и надграждане на проектното предложение. Ясна 

целева група и цели на проекта. Добри предпоставки за 

популяризиране на проекта онлайн медии, радио и телевизия. Предлага се за финансиране

Входящ номер

Списък проекти по програма "Творчески Инициативи" 2020 на НФК



TI 144 20 IND2863 509 Музика

Етно, фолклор, 

класика, джаз

Бояна Стефанова 

Желазкова

Музикални етно истории- 

бъдещето среща миналото

"Музикални етно истории - бъдещето среща миналото" е 

проект, в който с три концерта в различни градове музикантите, 

които участват в него ще представят красотата на българския 

фолклор по един достъпен начин в съвременен етно-джаз 

вариант. Проектът е подходящ както за деца, така и за 

възрастни и ще допринесе за разпространението на българската 

музика и култура в България и извън страната.

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Идеята за три етноконцерта, представящи синтез на 

българския фолклор с класика и джаз, е интересна. Целите и 

задачите са подробно описани и аргументирани. Кандидатът има 

опит, което е гаранция за реализирането на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND1106 510 Документално кино

Петя Колева 

Иванова Тетрис

През 1996 г. Иван Станчов основава Фондация Карин дом, с 

идеята да създаде нов модел за услуги за деца със специални 

нужди, за да може изоставянето на тези деца в домове да бъде 

прекратено. Успява да убеди семейството си да предостави 

наследствената къща в Морската градина на Варна за целите на 

фондацията. Филмът проследява историята на центъра и 

развитието през годините.

Проектът кореспондира с приоритетите на програмата. 

Реализацията на документалния филм би довела до 

популяризирането на добрия пример - създаването и дейността 

на Карин дом. Проектът е добре представен, с ясни цели, 

конкретни дейности и постижими резултати. Кандидатитът има 

опит за осъществяването му.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5307 511 Театър

Иван Стефанов 

Москов

ДА ТИ Е СВЕТЛО ПОД 

ШАПКАТА

Мултимедиен импровизационен моноспектакъл, включващ 

музика, текстове, картини, пантомима, клоунада и кукли по 

книгата с родопски фолклор "Тамо дето са солзи капали, тамо 

ще песен никне" и от "Забравени от небето" на Екатерина 

Томова. В представлението ще звучи и авторска преработка на 

български фолклорни мотиви от джаз пианиста и композитор 

Антони Дончев. На импровизационен принцип по време на 

репетициите ще се създават текстове и ситуации.

Проектът отговаря на част от приоритетите на програмата. Има 

зададена посока за развитие, която да обогати театралния афиш 

с интересно заглавие. Екипът е гарант за високо качество на 

спектакъла и интерес към него от широка публика. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3389 512

Аудиовизуални 

изкуства, 

Документално кино, 

Литература Докумунтално кино

Петьо Георгиев 

Горанов не Издаваните

Двама автори от различен пол и възраст /Никола Сяров на 59 

години и Калина Щерева на 21 години/ споделят мнението си по 

въпросите: Защо младото поколение постепенно изгуби 

интереса си към поезията и възможно ли е интернет да ограби 

емоционалната ни интелигентност?

Проектът отговаря на целите на програмата. Целевата група е 

добре очертана и конкректизирана. Реализацията на проекта ще 

допринесе за творческото развитие на автора. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4980 513

Аудиовизуални 

изкуства, Музика Рок музика

Божидар 

Светославов 

Тренков 35 години Субдибула

"35 години Субдибула" - творчески музикален проект, целящ 

създаването и звукозаписа на четири нови песни на групата, 

заснемането на два видеоклипа и разпространение на крайните 

продукти.

Проектът отговаря на целите на програмата и е белязан от 

оригинално българско културно съдържание. Кандидатът има 

необходимия опит, за да реализира предложението и да се 

стигне до добър и интересен резултат. Ясна целева група и цели 

на проекта. Проектът е добре написан с ясни цели, приоритети и 

целева публика. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5307 514 Невалидна кандидатура, подадена от грешен профил.

TI 144 20 IND2692 515 Музика

Арии, дуети и песни 

от български 

композитори - 20 

век, черковно-

славянски и 

католически 

песнопения - 18,19, 

20 век, кантатно-

ораториални и 

оперни арии - 17-18 

век

Пламена 

Пламенова 

Гиргинова

Пъстроцветен наниз от 

българско и европейско 

класическо вокално 

наследство

Музикална програма от български класически вокални образци 

19-20в., съпоставени с музика от европейската съкровищница 

17-19в., съпроводени с лектория. Концертното представяне -90 

мин. обхваща София и други градове в България и онлайн 

пространството. Осъществява се от трима професионални певци 

и пианист. Налична е стратегия за вариране на концертната 

програма с ефект на широка популяризация с цел развитие в 

представянето след периода на проекта.

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Идеята, целите, задачите, целевите групи са описани 

подробно. Кандидатът и участниците са изявени професионални 

музиканти, което е гаранция за добрата художествена 

реализация на музикалната програма. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4687 516 Музика

Класически 

кросоувър

Мария 

Николаева 

Новева

Създаване и 

разпространение на 

авторски аранжименти за 

струнно трио Хипнотик

Проектът предвижда създаване на три авторски аранжименти 

на популярни музикални произведения и тяхното 

разпространение за струнно трио Хипнотик, от техния член и 

музикален директор Мария Новева. Исканата сума от 4000 лв се 

предвижда за неин хонорар, който да покрие работата по 

създаването, адаптирането, звукозаписа и разпространението 

на композициите.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и съдържа 

възможности да популяризира музика с българско съдържание. 

Биографията на кандидата предполага качества, достатъчни за 

реализацията на подаденото предложение. Проектът съдържа 

точни и ясни цели. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4722 517 Музика

Десислав Иванов 

Иванов Органик

Записване и реализация на албум включващ 10 авторски песни 

в стил соул и фънк. В пилотната песен участва бележития 

предавател и музикант Иван Иванов кларинет който изпълнява 

мотиви от автентичната родопска песен Девойко мари хубава. В 

проекта участват Илин Гривишки, Десислав Иванов и Майкъл 

Флеминг членове на група Три О Файв.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата, с потенциал 

за устойчивост и надграждане на проектното предложение. Ясна 

целева група и цели на проекта. Добри предпоставки за 

популяризиране на проекта в онлайн медии, радио и телевизия. 

Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND2610 518 Музика

Арии, дуети, песни от 

български 

композитори - 20 

век, черковно-

славянски и 

католически 

песнопения - 

18,19,20 век , 

кантатно-

ораториални и 

оперни арии - 17-18 

век

Гиргина 

Пламенова 

Гиргинова

Пъстроцветен наниз от 

българско и европейско 

класическо вокално 

наследство

Музикална програма от български класически вокални образци 

19-20в., съпоставени с музика от европейската съкровищница 

17-19в., съпроводени с лектория. Концертното представяне - 90 

мин. обхваща София и други градове в България и онлайн 

пространството. Осъществява се от трима професионални певци 

и пианист. Налична е стратегия за вариране на концертната 

програма с ефект на широка популяризация с цел развитие в 

представянето след периода на проекта.

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Идеята, целите, задачите, целевите групи са описани 

подробно. Кандидатът и участниците са изявени професионални 

музиканти, което е гаранция за добрата художествена 

реализация на музикалната програма. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4406 519 Изящни изкуства

Живопис в жанрове 

фигурална 

композиция, портрет 

и пейзаж, изпълнени 

с акварелна и 

маслена техника 

Скулптура от 

метален скрап 

Скулптура стиймпънк

Любомир Петков 

Йотов

Подкрепа за артиста 

Любомир Йотов, за 

създаване и 

разпространение на 

културен продукт

Любомир Йотов е артист, творящ в изящните изкуства, който 

търси финансова подкрепа за преодляване на негативните 

последици от извънредната епидемиологична обстановка и 

произточащите от нея ограничения за представяне пред 

публика културен продукт и участие в национални и 

международни творчески прояви.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата. 

Кандидатът притежава необходимата квалификация за 

реализиране на проекта. Проектът ще допринесе за 

професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2599 520

Аудиовизуални 

изкуства видео куклен театър

Юлия 

Станиславова 

Коларова Професор Умо

Видео клипове с участието на мъпет кукла Професор Умо, 

засягащ темата за емоционалната и социалната интелигентност 

при децата от 3 до 8 години.

Проектът кореспондира с приоритетите на програмата. 

Предложението на кандидата е свързано със  създаването на 

мини поредица от анмационни филмчета с образователна и 

развлекателна цел, насочени към деца от 3 до 8 годишна 

възраст. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2622 521 Музика

Арии, дуети и песни 

от български 

композитори - 20 

век, черковно-

славянски и 

католически 

песнопения - 18,19, 

20 век, кантатно-

ораториални и 

оперни арии - 17-18 

век

Йосиф Лилянов 

Герджиков

Пъстроцветен наниз от 

българско и европейско 

класическо вокално 

наследство

Музикална програма от български класически вокални образци 

19-20в., съпоставени с музика от европейската съкровищница 

17-19в., съпроводени с лектория. Концертното представяне -90 

мин. обхваща София и други градове в България и онлайн 

пространството. Осъществява се от трима професионални певци 

и пианист. Налична е стратегия за вариране на концертната 

програма с ефект на широка популяризация с цел развитие в 

представянето след периода на проекта.

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Идеята, целите, задачите, целевите групи са описани 

подробно. Кандидатът и участниците са изявени професионални 

музиканти, което е гаранция за добрата художествена 

реализация на музикалната програма. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3604 522 Музика

Арии, дуети, песни от 

български 

композитори - 20 

век, черковно-

славянски и 

католически 

песнопения - 

18,19,20 век, 

кантатно-

ораториални и 

оперни арии - 17-18 

век.

Владимир 

Георгиев Попов

Пъстроцветен наниз от 

българско и европейско 

класическо вокално 

наследство

Музикална програма от български класически вокални образци 

19-20в., съпоставени с музика от европейската съкровищница 

17-19в., съпроводени с лектория. Концертното представяне - 90 

мин. обхваща София и други градове в България и онлайн 

пространството. Осъществява се от трима професионални певци 

и пианист. Налична е стратегия за вариране на концертната 

програма с ефект на широка популяризация с цел развитие в 

представянето след периода на проекта.

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Идеята, целите, задачите, целевите групи са описани 

подробно. Кандидатът и участниците са изявени професионални 

музиканти, което е гаранция за добрата художествена 

реализация на музикалната програма. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5024 523

Изящни изкуства, 

Културно наследство Живопис

Стефан Петров 

Калчев

Ретроспективна изложба 

Мария Столарова

Дигитална ретроспективна изложба от личния архив на Мария 

Столарова по случай 95 години от нейното рождение. Тя е 

основател у нас на жанъра - индустриален пейзаж. Нейни 

картини се намират в Национална Художествена Галерия, 

Софийска Градска Хуожествена Галерия, други галерии в 

страната, както в частни колекции у нас и в чужбина. Ще 

включва и лични снимки от архива на Мария Столарова 

документиращи приятелския кръг на художничката.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата. 

Проектът допринася за популяризиране на българско културно 

съдържание и такова, което засяга и популяризира български 

произведения. Кандидатът притежава необходимата 

квалификация за реализиране на проекта Проектът ще 

допринесе за професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4715 524

Аудиовизуални 

изкуства

Александър 

Енчев Каланов

Многокамерно 

дигитализиране на 

спектакъла Дъщерята на 

самурая

Проектът предвижда да бъде многокамерно дигитализиран 

спектакъла Дъщерята на самурая като по този начин се 

превърне в самостоятелно аудио-визуално произведение.

Групов проект за дигитализиране на театрален спектакъл. 

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Реализирането му ще допринесе за творческото развитие на 

участниците. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5308 525 Приложни изкуства Приложни изкуства

Мартина 

Владимирова 

Венчарска

Пленер за керамика и 

приложни изкуства " Вятър- 

море"- устойчиво развитие

Развитие на вече съществуващ проект за пленер с печене на 

керамика по специална технология. Участници от България, 

Румъния, Сърбия се събират, творат на открито и обменят опит в 

продължение на една седмица в село Камен бряг. Проектът ще 

се отразява онлайн, в социалните мрежи- това дава възможност 

за разширяване на вече съществуващия кръг от хора с интереси 

в сферата на приложните изкуства

Проектът ще допринесе за продължаването на провеждането на 

установен вече пленер за керамика и приложни изкуства. 

Проектът отговаря на заложените цели на програмата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4398 526

Документално кино, 

Културна 

антропология, 

Фотография

Документален,Истор

ически

Жечко Великов 

Жеков Драгоево - дар за бъдещето

Историко-документален филм с цел запазване на историята на 

село Драгоево,община Велики Преслав от надеждните и 

налични исторически извори и предаването им в същия вид за 

бъдещите поколения.

Намеренията на кандидата да популяризира историята на с 

Драгоево са похвални, но проектът не е добре аргументиран. 

Кандидатът няма професионална квалификация за 

реализирането на проекта, нито са привлечени съответните 

специалисти. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND3633 527

Аудиовизуални 

изкуства, Дейност на 

библиотеки и архиви, 

Дигитални изкуства, 

Интердисциплинарен 

проект, Литература, 

Музейна дейност, 

Нови медии Не е приложимо

Весела Петрова 

Петрова ТВОЯ

Създаване на аудио-визуален продукт, който да се 

разпространи в дигитална среда. Съдържанието е базирано на 

любовните кореспонденции водени между бележити български 

личности. Проектът има за цел да покаже различни страни от 

душевния свят на полулярни хора, като вдъхнови младата 

аудитория да потърси по-задълбочен начин на комуникация.

Добре аргументиран проект, който съвпада с целите на 

програмата. Кандидатът има потенциал за реализирането на 

проекта. Реализацията на проекта ще допринесе за 

професионалното развитие на кандидата. Привлечени са 

пратньори към проекта, което предполага неговата реализация. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2625 528 Музика Фънк / Джаз

Димитър 

Венциславов 

Благоев

Албум на група The essential 

FUNK trombone

Първи авторски албум на група "The essential FUNK trombone". 

Проектът включва разписването на няколко нови авторски 

композиции, към вече съществуващата програма на групата, 

както и записването им в студиен албум. Представянето на 

албума ще се осъществи в Sofia Live Club, а при невъзможност, 

поради съществуващата в страната COVID ситуация, онлайн чрез 

допълнително подбрана платформа.

Проект с потенциал за добро художествено съдържание, с ясни 

цели и приоритети. Кандидатът притежава добри 

професионални качества, което е предпоставка за добър 

резултат

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3865 529

Аудиовизуални 

изкуства, Дигитални 

изкуства, Игрално 

кино, Културна 

антропология, Нови 

медии, Театър, 

Фолклор драма

Весела 

Веселинова 

Василева ДЕВЕТТЕ ДОМА НА ЛАЗАР

Деветте дома на Лазар, базиран върху Български народни 

балади е проект, замислен в девет видеоновели, 

предназначени за излъчване онлайн. В рамките на баладата за 

Мъртвия Лазар и Петкана се вместват осем сюжета на вината, 

формулиращи българския семеен космос, разказан през 

мистичното. В неговата нескончаема провокация към етичните 

закони на собственото му съществуване неизменно стои 

проклятието като парадоксално влечение към живота и към 

смъртта.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата, акцентирайки 

сюжета си върху български народни балади. Добре 

аргументиран и предложен. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND1668 530

Аудиовизуални 

изкуства, 

Интердисциплинарен 

проект, Културна 

антропология, Нови 

медии, Театър, 

Фолклор драма

Мария Калинова 

Янакиева ДЕВЕТТЕ ДОМА НА ЛАЗАР

ДЕВЕТТЕ ДОМА НА ЛАЗАР, базиран върху Български народни 

балади е проект, замислен в девет видеоновели, 

предназначени за излъчване онлайн. В рамките на баладата за 

Мъртвия Лазар и Петкана се вместват осем сюжета на вината, 

формулиращи българския семеен космос, разказан през 

мистичното. В неговата нескончаема провокация към етичните 

закони на собственото му съществуване неизменно стои 

проклятието като парадоксално влечение към живота и към 

смъртта.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата, акцентирайки 

сюжета си върху български народни балади. Добре 

аргументиран и предложен. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3321 531

Аудиовизуални 

изкуства, Игрално 

кино, Културно 

наследство, 

Литература Драма.

Александър 

Ильов Георгиев Кратки Поетични Етюди

Рецитал на поезия на фона на сменяща се природна картина, 

която ни превежда през различни годишни времена.

Експертната комисия преценява, че проектът няма да постигне 

очакваните резултати във времевите рамки на програмата. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND1793 532 Нови медии, Театър

Мултижанрово 

изкуство

Мариета 

Ангелова 

Василева

Създаване на детски 

спектакъл "Коледна игра", 

публично и дигитално 

разпространение

В необичайната за всички нас COVID реалност,творците от 

проекта ще поднесат на своята публика един 

жизнерадостен,весел спектакъл-"КОЛЕДНА ИГРА".В него 

принципите на детската игра превземат сцената.А там си дават 

среща няколко любими на малките зрители театрални 

условности -маската, куклата и клоунът.Обединява ги детското 

начало- вярата в приказката,в която всички герои искат да 

станат добри!Дори и "най-лошите".Може би защото Коледата 

наближава.

Детайлно разписан проект, покриващ приоритетите на 

програмата. Предложението за създаване на атрактивен 

спектакъл за деца е съпътствано от добра концепция за 

децентрализирано разпространение на спектакъла, включително 

чрез свободно достъпна версия в дигиталното пространство. 

Предвидени са интерактивни модели за взаимодействие и 

привличане на по-широка публика. Кандидатът има нужните 

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

TI 144 20 IND4805 533 Театър, Литература Драматургия

Петър Дочев 

Дочев На вашите капризи

"На вашите капризи" е проект за нова българска драматургия в 

монологична форма на база интервюта, разглеждаща историята 

на млад консиерж, член на международната асоциация на 

елитните консиержи "Златните ключове". Философията на 

асоциацията е постигане на невъзможното, а когато се обслужва 

световният елит невъзможното е само първото ниво на 

трудност.

Оригинална тема на изследване, върху която да стъпи 

творческия процес по създаване на нов български 

драматургичен текст. Проектът отговаря на приоритетие на 

програмата, включително предвижда публично разпространение 

на част от готовия художествен текст. Проектът има потенциал за 

развитие и след приключване на планираните дейности. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3754 534

Дигитални изкуства, 

Интердисциплинарен 

проект, Литература

криминален, 

детективски, научна 

фантастика, 

мистерия

Снежана Ташева 

Ташева Убийство на Марс-4

Графичен роман с обем около 100 страници със следния сюжет. 

Убийство на отдалечената космическа станция Марс-4 възбужда 

поредица въпроси. Там няма сили на реда и закона, 

единственият с капацитет да разследва е местният детектив-

робот. Той свежда заподозрените до трима от жителите на 

българската колония на станцията. Национални интереси и 

лична омраза са скрити зад самоличността на убиеца.

Групов проект за графичен роман с няколко алтернативни края -  

съвместно с художник. Проектът ще доразвие творческия 

потенциал на двамата автори – на текст и на илюстрации. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4523 535

Дигитални изкуства, 

Интердисциплинарен 

проект, Литература

криминален, 

детективски, научна 

фантастика, 

мистерия

Божидар 

Борисов Жеков Убийство на Марс-4

Графичен роман с обем около 100 страници със следния сюжет. 

Убийство на отдалечената космическа станция Марс-4 възбужда 

поредица въпроси. Там няма сили на реда и закона, 

единственият с капацитет да разследва е местният детектив-

робот. Той свежда заподозрените до трима от жителите на 

българската колония на станцията. Национални интереси и 

лична омраза са скрити зад самоличността на убиеца.

Групов проект за графичен роман с няколко алтернативни края -  

съвместно с авторката на текста. Проектът ще доразвие 

творческия потенциал на двамата автори – на текст и на 

илюстрации. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4832 536

Аудиовизуални 

изкуства, Дигитални 

изкуства, Дизайн, 

Интердисциплинарен 

проект, Културно 

наследство, Музика, 

Нови медии

алтернативен арт 

поп

Йоанна 

Стефанова 

Чурчулиева Канатица

Създаване на музикално произведение, препращащо към, и 

съдържащо елементи от българският фолклор. Произведението 

ще бъде съпроводено от авторски музикален анимиран, в която 

откроено ще бъдат представени елементи от народните 

традиции и фолклор. Те ще бъдат стилизирани и представени 

през призмата на модерния стил на графичния дизайн и 

анимация. Целта на проекта ще бъде да се популяризира 

българският фолклор по стилен и съвременен начин.

Проект с интересна концепция - колаборацията между 

графичен/визуален артист и музикант. Би могла да има добър 

потенциал за реализация на модерен продукт.  Отговаря на 

целите и приоритетите на програмата. Комисията препоръчва 

конкретизиране на описанието и целите на проекта по време на 

реализацията му. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4870 537 Театър, Фотография

Театрална 

фотография

Иван Атанасов 

Дончев "Архивът"

Проектът предвижда да изложи пред публика непоказван в 

публичното пространство снимков материал от театрални 

представления, заснети в периода 2008 - 2020 г. Авторът на 

фотографиите е специализирал театрална фотография и е 

работил в широк спектър на сценичното изкуство - от 

класически театрални сцени до импровизирани и приспособени 

за целта градски и улични пространства.

Проектът е своеобразна ретроспекция на редица театрални 

представление, поставени на родната сцена в последните 12 

години. Проектът отговаря на целите на програмата и би 

подпомогнал творческото развитие на автора. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3077 538 Музика

Балкански 

етно/латино

Стоян Кирилов 

Роянов Кикилари

Колабурация между Стоян Ронов Я-Я и световно известния 

перкусионист Нене Васкес.

Подбробно описан и представен проект на интересен и 

креативен артист. Отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4799 539

Изящни изкуства, 

Приложни изкуства, 

Културно наследство

Живопис и нетъкан 

текстил

Невена 

Стефанова 

Ненова ЯТО

Изложба рисунки с акварел и туш и обекти-пластики 

изобразяващи птици ,обединени под общата тема "ЯТО"

Проектът отговаря на заложените цели на програмата. 

Въвличането на публики в интерактивни дейности ще допринесе 

за популяризирането на проекта и ще спомогне творческата 

реализация на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3165 540

Аудиовизуални 

изкуства, Дигитални 

изкуства, Игрално 

кино, Нови медии, 

Театър, Фолклор драма

Деян Павлов 

Жеков ДЕВЕТТЕ ДОМА НА ЛАЗАР

Деветте дома на Лазар, базиран върху Български народни 

балади е проект, замислен в девет видеоновели, 

предназначени за излъчване онлайн. В рамките на баладата за 

Мъртвия Лазар и Петкана се вместват осем сюжета на вината, 

формулиращи българския семеен космос, разказан през 

мистичното. В неговата нескончаема провокация към етичните 

закони на собственото му съществуване неизменно стои 

проклятието като парадоксално влечение към живота и към 

смъртта.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата, акцентирайки 

сюжета си върху български народни балади. Добре 

аргументиран и предложен проект. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4476 541

Аудиовизуални 

изкуства, Игрално 

кино Сюрреализъм

Боян Руменов 

Крачолов Малки човешки мелодии

Проектът "Малки човешки мелодии" представлява серия от пет 

кратки филмчета, заснети по пет разказа на Йордан Д. 

Радичков, изготвени и показани в рамките на пет месеца. Те се 

фокусират върху човека, търсещ мястото си в света, внезапно 

оказал се чужд и враждебен по време на пандемията. Проектът 

цели да поддържа и надгражда творческите способности на 

участниците и да популяризира по иновативен начин стойностно 

съвременно българско изкуство.

Проектът кореспондира с приоритетите на програмата, свързани 

с популяризацията на българското културно наследство. 

Реализацията на проекта би допринесла за професионалното 

израстване на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4080 542

Аудиовизуални 

изкуства, Дигитални 

изкуства, Игрално 

кино, Нови медии, 

Театър, Фолклор драма

Надежда 

Галинова Колева ДЕВЕТТЕ ДОМА НА ЛАЗАР

Деветте дома на Лазар, базиран върху Български народни 

балади е проект, замислен в девет видеоновели, 

предназначени за излъчване онлайн. В рамките на баладата за 

Мъртвия Лазар и Петкана се вместват осем сюжета на вината, 

формулиращи българския семеен космос, разказан през 

мистичното. В неговата нескончаема провокация към етичните 

закони на собственото му съществуване неизменно стои 

проклятието като парадоксално влечение към живота и към 

смъртта.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Проектът е групов и ще подпомогне творческото развитие на 

участиницте. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4104 543

Изящни изкуства, 

Интердисциплинарен 

проект, Нови медии

Визуални изкуства - 

живопис, 

концептуални 

текстове, арт-кино, 

видео арт

Елица 

Александрова 

Баръмова Паралелни реалности

Идеята на "Паралелни реалности" е да представи творби на 

Елица Баръмова - Барамо, живопис, текстове и арт-филм, по 

покана от галерия S. MONTI, Париж 1.Създаване на нови 

картини по проектите 2.Обща европейска изложба- галерия S. 

MONTI*,Париж- 2 месеца 3.Членство в платформа ArtNow- 14 

мес. и възможност за самостоятелна изложба, Париж или София 

4.Публикации: CDELART Magazine, каталози и онлайн *по 

предварителен контакт и предложение за договор

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 IND3006 544

Културно наследство, 

Танц, Театър, 

Фолклор Фолклор

Нина Георгиева 

Костадинова

По стъпките на миналото - 

да продължим традициите 

днес

Проектът представлява многожанрово сценично произведение 

на фолклорна основа, съчетаващо в себе си разказ, музика, 

танц, театър и сценични ефекти. Чрез активното въвличане на 

публиката в представяното съдържание на сцената оживяват 

старинни ритуали и традиции за здраве, извършвани от нашите 

предци. Стрелките на часовника се завъртат във времето и 

пространството и ни изпращат послание - да продължим 

традициите днес. Те не са оцеляли случайно.

Проектът отговаря на приоритетите и на програмата и допринася 

за популяризиране на българските традиции и обичаи чрез 

артистично представяне на сцена. Кандидатът има опит в 

реализирането на подобни инициативи. Подкрепата за проекта 

ще позволи на кандидата да експериментира в свързано с 

остовната му дейност поле. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5339 545

Аудиовизуални 

изкуства, Дигитални 

изкуства, Дизайн, 

Интердисциплинарен 

проект, Музика, Нови 

медии

Алтернативен Арт 

Поп - Подлежи на 

промяна

Александър 

Димитров 

Шанов Канатица

Създаване на музикално произведение, препращащо към, и 

съдържащо елементи от българският фолклор. Произведението 

ще бъде съпроводено от авторски музикален анимиран, в която 

откроено ще бъдат представени елементи от народните 

традиции и фолклор. Те ще бъдат стилизирани и представени 

през призмата на модерния стил на графичния дизайн и 

анимация. Целта на проекта ще бъде да се популяризира 

българският фолклор по стилен и съвременен начин.

Проект с интересна концепция - колаборацията между 

графичен/визуален артист и музикант би могла да има добър 

потенциал за реализация на модерен продукт. Отговаря на 

целите и приоритетите на програмата. Комисията препроръчва 

да се конкретизират дейностите и целевите групи в хода на 

изпълнение на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5326 546 Театър

Никола 

Димитров Додов

ДА ТИ Е СВЕТЛО ПОД 

ШАПКАТА

Мултимедиен импровизационен моноспектакъл, включващ 

музика, текстове, картини, пантомима, клоунада и кукли. 

Спектакълът е вдъхновен от книгата с родопски фолклор "Тамо 

дето са солзи капали, тамо ще песен никне" и от "Забравени от 

небето" на Екатерина Томова. В представлението ще звучи и 

авторска преработка на български фолклорни мотиви от джаз 

пианиста и композитор Антони Дончев.

Проектът отговаря на част от приоритетите на програмата. Има 

зададена посока за развитие, която да обогати театралния афиш 

с интересно заглавие. Екипът е гарант за високо качество на 

спектакъла и интерес към него от широка публика. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4141 547

Литература, Нови 

медии Епистоларна поезия

Ирена Христова 

Иванова "Писмата на града"

В Денят на влюбените, Столицата ще осъмне с фрагменти от 

поетични писма, на ключови пространства из града. 

Предварително ще бъде медийно разпространена дигитална 

карта, която ще съдържа местата, на които могат да бъдат 

открити писмата. Всеки фрагмент ще отвежда с QR код към 

следващата част на писмото, в специално направения личен, 

творчески сайт, който ще даде достъп на публиката и до други 

мои литературни произведения и бъдещи дейности.

Добре рапзисан и аргументиран проект с подробно описание и 

стратегия за разпространение. Кандидатът има необходимия 

опит да реализира проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5338 548 Музика, Театър

Мая Първанова 

Новоселска

ДА ТИ Е СВЕТЛО ПОД 

ШАПКАТА

Мултимедиен импровизационен моноспектакъл, включващ 

музика, текстове, картини, пантомима, клоунада и кукли, по 

книгата с родопски фолклор "Тамо дето са солзи капали, тамо 

ще песен никне" и от "Забравени от небето" на Екатерина 

Томова. В представлението ще звучи и авторска преработка на 

български фолклорни мотиви от джаз пианиста и композитор 

Антони Дончев. За сценария ще помага Ники Додов, а 

режисурата е на Теди Москов.

Проектът отговаря на част от приоритетите на програмата. Има 

зададена посока за развитие, която да обогати театралния афиш 

с интересно заглавие. Екипът е гарант за високо качество на 

спектакъла и интерес към него от широка публика. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND1343 549 Дигитални изкуства

Комедия, 

приключенско, 

фентъзи, 

образователни 

приказки.

Иван Стоянов 

Станчев

Онлайн измислици - 

дигитални истории за деца

Създаване на нов видео продукт"Онлайн измислици", който 

има за цел да стимулира учениците да развиват своето 

въображение , както и да бъдат мотивирани да участват със 

свои предложения като по този начин се насърчи тяхната 

креативност.В проекта ще бъдат апробирани компоненти от арт 

анимационен подход, актьорско майсторство, визуалното 

изкуство и импровизационния театър..

Проектът е насочен към млада аудитория. Проектът отговаря на 

приоритетите на програмата. Комисията предлага 

конкретизиране на обхват, конкретни дейности, резултати и 

подход към аудиторията е ходя на реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5349 550 Музика Поп-джаз музика

Емил Димитров 

Коларов Емил Коларов 2020

Моят проект "Емил Коларов 2020" ще включва 10 авторски 

музикални пиеси.

Проектът и кандидатът отговарят на целите и приоритетите на 

програмата. Предвижда създаването на нови авторски 

музикални пиеси в сферата на поп и джаз музиката. Целите и 

задачите са описани подробно и са аргументирани. Кандидатът е 

професионален музикант, което гарантира висок потенциал на 

проекта и очакван добър художествен резултат. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5226 551 Игрално кино комедия

Радослав 

Желязков 

Камбуров Хавай

Мечтаещ да иде в Хавай младеж е изтръгнат от рутината на 

ежедневието си от неочакван натрапник. Нежеланото 

присъствие по причудлив начин съкращава пътя към лелеяната 

дестинация.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата в частта 

свъзана със създаването на нов трочески продукт, както и 

допринася за професионалното развитите на кандидата.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5130 552 Игрално кино комедия

Дамян 

Красимиров 

Димитров 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 

свързана със създаването на нов трочески продукт, както и 

допринася за професионалното развитите на кандидата.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND1365 553 Игрално кино комедия

Димитър Сергеев 

Геновски 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 

свързана със създаването на нов трочески продукт, както и 

допринася за професионалното развитите на кандидата.

Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5350 554 Музика Поп - Рок

Деян Добрев 

Станев СЪС СПРИНТ 2х20

Проектът "СЪС СПРИНТ - 2Х20" предвижда звукозапис на 8 

песни, които влизат в новия албум на група СПРИНТ и в 

музикалното оформление на театрално музикален спектакъл. 

Сюжета на спектакъла разказва за една българска група, която 

твори и концертира в годините през две епохи. Реализирането 

на проекта включва репетиции и подготовка на песните за 

звукозапис и реализацията им в звукозаписното студио Спринт 

Проджект.

Проект, свързан с утвърдена на музикалната сцена група. 

Създаването и промотирането на ново музикално съдържание, 

както и представянето му по интересен начин като театрално-

музикален спектакъл се вписва в целите и приоритетите на 

програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5110 555 Музика поп - рок

Валерия 

Георгиева 

Христова СЪС СПРИНТ - 2Х20

Проектът "СЪС СПРИНТ - 2Х20 предвижда звукозапис на 8 песни, 

които влизат в новия албум на група СПРИНТ и в музикалното 

оформление на театрално музикален спектакъл. Сюжета на 

спектакъла разказва за една българска група, която твори и 

концертира в годините през две епохи. Реализирането на 

проекта включва репетиции и подготовка на песните за 

звукозапис и реализацията им в звукозаписното студио Спринт 

Проджект.

Проект, свързан с утвърдена на музикалната сцена група. 

Създаването и промотирането на ново музикално съдържание, 

както и представянето му по интересен начин като театрално-

музикален спектакъл се вписва в целите и приоритетите на 

програмата. Приносът на конкретния кандидат от груповия 

проект не е достатъчно добре мотивиран. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND5241 556

Литература, Нови 

медии

Детски приказки, 

текстове за аудио 

книга

Вера Върбанова 

Петрова Приказки за невидимия свят

"Приказки за невидимия свят" са шест истории за връзката ни с 

невидимото, сънуваното, мечтаното. Буден ми съм, когато 

сънувам, и сънувам ли, когато съм буден? Може ли дърво да ми 

бъде приятел? Огънят жив ли е? А водата? Тези въпроси децата 

не си ги задават. По-скоро родителите научават отговорите им 

от децата.

Добре аргументиран проект, койот отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Реазлизирането му ще допринесе 

за творческото развитие на авторката. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5348 557

Аудиовизуални 

изкуства, 

Документално кино, 

Нови медии, Театър

Скриптед реалити-

видео жанр 

пресъздаващ 

реалини случки и 

събития с добавена 

художествена 

стойност в 

предварително 

подготвена среда.

Николай 

Красимров 

Станоев ЗАД ЗАВЕСАТА

" Зад завесата " е видеоформат, който покава какво се случва с 

актьорите преди и по време на представление на новата 

българска пиеса "Кризисен Център" от Михаил Казаков. В стила 

на скриптед риалити с художествена стойност ще се представи 

предстоящо турне, като започва от репетици, минава през 

пътуванията, подготовката в гримьорни и не на последно място 

какво се случва зад декорите по време на представление.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и е свързан с 

надграждането на театралния продукт, планира широко 

разпространение на спектакъла в страната и създаване на видео 

формат разкриващ творческия процес на постановката. Има ясно 

разписани и обосновани цели и очаквани резултати. Кандидатът 

кореспондира с изискванията на програмата и има 

необходимият опит за качествена реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5108 558 Музика Н/П

Георги Атанасов 

Ценев СЪС СПРИНТ 2х20

Проектът СЪС СПРИНТ - 2Х20 предвижда звукозапис на 8 песни, 

които влизат в новия албум на група СПРИНТ и в музикалното 

оформление на театрално музикален спектакъл. Сюжета на 

спектакъла разказва за една българска група, която твори и 

концертира в годините през две епохи. Реализирането на 

проекта включва репетиции и подготовка на песните за 

звукозапис и реализацията им в звукозаписното студио Спринт 

Проджект.

Проект, свързан с утвърдена на музикалната сцена група. 

Създаването и промотирането на ново музикално съдържание, 

както и представянето му по интересен начин като театрално-

музикален спектакъл се вписва в целите и приоритетите на 

програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3953 559 Документално кино Документално кино

Джонас Дейвид 

Толкингтън

The Bulgarian 

team/Българският екип

Проектът включва създаването на документален филм и 

интернет сайт. "Българският екип" е благодарност, изразена в 

звук и кадри. Той е почит към онези, които приютиха в сърцата 

си чужденци и новаци. Филмът е посветен на екипа, работещ по 

чуждестранни продукции. Той е визитна картичка, напечатана 

върху човешка история.

Проектът отговаря на целите на програмата. Кандидатът 

притежава необходимия опит за реализацията му. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5102 560 Музика Поп - рок

Георги Тодоров 

Пеев СЪС СПРИНТ 2х20

Проектът "СЪС СПРИНТ - 2Х20" предвижда звукозапис на 8 

песни, които влизат в новия албум на група СПРИНТ и в 

музикалното оформление на театрално музикален спектакъл. 

Сюжета на спектакъла разказва за една българска група, която 

твори и концертира в годините през две епохи. Реализирането 

на проекта включва репетиции и подготовка на песните за 

звукозапис и реализацията им в звукозаписното студио Спринт 

Проджект.

Проект, свързан с утвърдена на музикалната сцена група. 

Създаването и промотирането на ново музикално съдържание, 

както и представянето му по интересен начин като театрално-

музикален спектакъл се вписва в целите и приоритетите на 

програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5078 561 Музика Поп - рок

Ангелина 

Яниславова 

Петева СЪС СПРИНТ 2х20

Проектът "СЪС СПРИНТ - 2Х20" предвижда звукозапис на 8 

песни, които влизат в новия албум на група СПРИНТ и в 

музикалното оформление на театрално музикален спектакъл. 

Сюжета на спектакъла разказва за една българска група, която 

твори и концертира в годините през две епохи. Реализирането 

на проекта включва репетиции и подготовка на песните за 

звукозапис и реализацията им в звукозаписното студио Спринт 

Проджект.

Проект, свързан с утвърдена на музикалната сцена група. 

Създаването и промотирането на ново музикално съдържание, 

както и представянето му по интересен начин като театрално-

музикален спектакъл се вписва в целите и приоритетите на 

програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5276 562

Интердисциплинарен 

проект, Литература

Нинко Евгениев 

Кирилов И това е любовна поема

Проектът "И това е любовна поема" включва написване и 

авторова редакция на книгата с поезия на Нинко Кирилов 

"Падане завинаги", сценарна подготовка, изработване на 

мултимедия, постановка и реализация на публично и чрез 

онлайн стрийминг мултижанрово представяне на книгата в 

рамките на спектакъла "И това е любовна поема".

Проектът ще допринесе за развитието на млад творец и създава 

два свързани културни продукта, готови да бъдат представени 

пред публика. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4568 563

Аудиовизуални 

изкуства

Мирослав 

Петров Савев

Видеоклип на песента Дали 

си разбрала, който да бъде 

представен в дигитална 

среда и да популяризира 

българско културно 

съдържание.

Проектът предвижда създаване на видеоклип към песента 

"Дали си разбрала", звучаща в нов аранжимент. Бъдещият 

продукт ще популяризира по интерактивен начин българско 

културно съдържание в дигитална среда. Видеоклипът ще бъде 

публикуван онлайн и ще помогне за разширяване и привличане 

на нова публика, ценяща българската музика.

Проектът е написан в съзвучие с целите и приоритетите на 

програмата. Има дефинирани ясни цели и целеви групи, а 

крайният продукт предвижда популяризиране на българско 

културно съдържание, включително и през интернет среда. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND0466 564 Изящни изкуства живопис

Нина Иванова 

Русева

Духовните светини на южна 

България в багри

Изложба от 30 маслени платна в абстрактно-реалистичен стил 

ще увековечи няколко значими манастира за българите и 

природата край тях в композиции на интериори, екстериори и 

храмове, но през по-непознат ъгъл от известните им 

изображения. Изложбата ще бъде представена в Националния 

литературен музей и пред студенти от НХА София. Една от 

картините ще бъде дарена на НФК за награден фонд с послание 

от автора да пазим българските ценности.

Проектът отговаря на заложените цели на програмата, добре 

защитен е, интерпретирани са теми, свързани с българското 

културно и духовно наследство, предсатвени чрез живопистта. 

Кандидатът е с професионален опит, който предполага успешна 

реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4848 565 Музика Alternative

Михаела 

Драгомирова 

Симеонова ProekTA

С настоящата кандидатура групата ни поема следващата стъпка 

към реализацията на музикален албум, целящ 

популяризирането на авторската ни музика сред българското 

общество, както и извън страната. Целта ни е да достигнем все 

повече хора, ценящи българската музика такава, каквато ние 

мислим, че трябва да бъде. Смисълът в текстовете ни и 

разнообразието от различни музикални стилове оформят 

нашето звучене.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

популяризира българско културно съдържание и авторска 

българска музика. Създаденият продукт може да бъдат активно 

представени и в онлайн среда, съвременните платформи за 

видео и аудио споделяне. Проект на млади изпълнители, който 

ще спомогне за популяризирането и утвърждаването има на 

музикалната сцена. На публиката ще бъде представено  ново и 

разнообразно музикално съдържание, което отговаря на целите. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4757 566

Аудиовизуални 

изкуства, Дигитални 

изкуства, Игрално 

кино, Театър, 

Фолклор драма

Ралица Ивова 

Русева ДЕВЕТТЕ ДОМА НА ЛАЗАР

ДЕВЕТТЕ ДОМА НА ЛАЗАР, базиран върху Български народни 

балади е проект, замислен в девет видеоновели, 

предназначени за излъчване онлайн. В рамките на баладата за 

Мъртвия Лазар и Петкана се вместват осем сюжета на вината, 

формулиращи българския семеен космос, разказан през 

мистичното. В неговата нескончаема провокация към етичните 

закони на собственото му съществуване неизменно стои 

проклятието като парадоксално влечение към живота и към 

смъртта.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Проектът е групов и ще подпомогне творческото развитие на 

участиницте. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4289 567

Аудиовизуални 

изкуства, Музика Популярна музика

Десислава 

Великова 

Софранова "Завръщане"

Проектът Завръщане e българска авторска песен, представена в 

аудио и видео формат, в стил популярна музика. Концепцията 

включва видео материали от местности и обекти, носещи 

красотата и богатството на българската земя и дух като символ 

на "завръщането" към близостта и истински ценното.

Проектът е гупов, отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Описан е подробно, дейностите са аргументирани. 

Кандидатът има професионална биография, която предполага 

добър художествен резултат при реализацията на нова 

българска авторска песен. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND0988 568 Танц Н/П

Илиана 

Георгиева 

Петрова Саласар Танцувам България

Проектът Танцувам България е културен продукт с нов 

исторически и творчески поглед върху българската танцова 

култура и типични хореографски структури. Представлява 

авторска лекция-демонстрация, адаптирана за представяне на 

място или онлайн на Световния танцов конгрес - ЮНЕСКО в 

двореца Кремъл, Москва, 2021 г.

Проектът отговаря на част от приоритетите на програмата и 

предвижда създаването, популяризирането и разпространението 

(вкл. и в дигитална среда) на танцов спектакъл на базата на 

изследване на българската танцова култура. Има ясно разписани 

цели, етапи и график на реализация и очаквани резултати. 

Кандидатът има необходимите опит и квалификация за 

реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4856 569 Изящни изкуства живопис

Людмил Емилов 

Лазаров "Ателието"

"Ателието" е проект за художника, процеса по създаване на 

една картина и срещата с публиката. Традиционно ателието на 

художника се смята за лично, затворено за публиката 

пространство, сакрално почти. С този поглед отвътре зрителят 

ще стане свидел на творческия процес. Това включва 

посещение в дните на отвореното ателие и дигиталното 

общуване чрез фейсбук страницата на събитието, сайта на 

художника и репортажи онлайн.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата. 

Кандидатът притежава необходимата квалификация за 

реализиране на проекта, което е видимо от досегашния му опит. 

Проектът ще допринесе за професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5302 570

Аудиовизуални 

изкуства, Музика Популярна музика

Милица Иванова 

Георгиева "Завръщане"

Проектът Завръщане e българска авторска песен, представена в 

аудио и видео формат, в стил популярна музика. Концепцията 

включва видео материали от местности и обекти, носещи 

красотата и богатството на българската земя и дух като символ 

на "завръщането" към близостта и истински ценното.

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Описан е подробно, дейностите са аргументирани. 

Кандидатът има професионална биография, която предполага 

добър художествен резултат при реализацията на нова 

българска авторска песен. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5364 571

Аудиовизуални 

изкуства, 

Документално кино, 

Театър

Скриптед реалити - 

видео жанр 

пресъздаващ 

реалини случки и 

събития с добавена 

художествена 

стойност в 

предварително 

подготвена среда

Любомир 

Георгиев Цанков ЗАД ЗАВЕСАТА

" Зад завесата " е видеоформат, който покава какво се случва с 

актьорите преди и по време на представление на новата 

българска пиеса "Кризисен Център" от Михаил Казаков. В стила 

на скриптед риалити с художествена стойност ще се представи 

предстоящо турне, като започва от репетици, минава през 

пътуванията, подготовката в гримьорни и не на последно място 

какво се случва зад декорите по време на представление.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и е свързан с 

надграждането на театралния продукт, планира широко 

разпространение на спектакъла в страната и създаване на видео 

формат разкриващ творческия процес на постановката. Има ясно 

разписани и обосновани цели и очаквани резултати. Кандидатът 

кореспондира с изискванията на програмата и има 

необходимият опит за качествена реализация на проекта. Предлага се за финансиране



ю 144 20 IND4997 572 Музика Дарк поп-рок

Калоян 

Димитров 

Рамаданов

Безнадеждност сега - 

създаване на българска 

авторска музика и 

провеждане на културни 

събития за разпространение 

на произведенията на група 

Безнадеждност.

Проектът цели да популяризира авторската българска музика с 

нов албум и онлайн концерт на група Безнадеждност. Проектът 

ще разшири обхвата на аудиторията в страната и чужбина чрез 

осигурен отворен достъп до произведенията и активно медийно 

присъствие, както и чрез активно взаимодействие и въвличане 

на публиката в творческия процес.

Проект, популяризиращ българско музикално съдържание. Има 

ясна цел и резултатите лесно могат да бъдат представени в 

интернет пространството. Притежава потенциал за 

популяризиране на авторска българска рок музика.Отговаря на 

целите и приоритетите на на програмата. Комисията предлага 

конкретизиране на дейности и целеви групи и в хода на 

изпълнение на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3479 573

Аудиовизуални 

изкуства, Изящни 

изкуства, Приложни 

изкуства

Изящни изкуства 

Кино / 

Аудиовизуални 

изкуства / Анимация 

Приложни изкуства 

визуални изкуства - 

инсталации, видео, 

виртуална изложба

Даниела 

Стоянова 

Тодорова

ЛАКОНИЧНО виртуална 

изложба в три части

ЛАКОНИЧНО е визуален проект, замислен като виртуална 

изложба в три части. Всяка от тях е заснета инсталация с 

различни авторски обекти и видео. Виртуалната изложба може 

да бъде представяна в условия на ограничителен режим. В 

проекта има заложена дългосрочна стратегия с втори етап за 

реална изложба в нормални условия, в която всяка от трите 

истории ще бъде реална инсталация с обекти, звук, текст, 

картина и музика. Приоритет е първата фаза.

Проектът е подробно и професионално разработен, оригинална 

идея и отговаря на заложените цели на програмата.Кандидатът е 

доказан творец, с опит и потенциал да популяризира и образова 

широка аудитория с резултатите - виртуална изложба в три 

части. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3413 574

Аудиовизуални 

изкуства, 

Интердисциплинарен 

проект, Нови медии, 

Фотография

Документална 

фотография, 

концептуална 

фотография, 

видеоарт

Денислав 

Стойчев Стойчев

Бъди човек: визуализиране 

на добротворството

"Бъди човек: визуализиране на добротворството" е проект за 

изложба с документална и концептуална фотография, видеоарт 

и нови форми, творчески поглед към инициативата "Бъди 

човек" в Ямболска област. Добротворството достига до широка 

публика чрез средствата на визуалното изкуство.

Проектът има потенциал да представи силата на съвременното 

изкуство като двигател на промяна. Проектът отговаря на целите 

на програмата и би подпомогнал творческото развитие на 

автора. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5300 575

Аудиовизуални 

изкуства, Музика Популярна музика

Петър Борисов 

Бонев "Завръщане"

Проектът Завръщане e българска авторска песен, представена в 

аудио и видео формат, в стил популярна музика. Концепцията 

включва видео материали от местности и обекти, носещи 

красотата и богатството на българската земя и дух като символ 

на "завръщането" към близостта и истински ценното.

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Описан е подробно, дейностите са аргументирани. 

Кандидатът има професионална биография, която предполага 

добър художествен резултат при реализацията на нова 

българска авторска песен. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5367 576 Документално кино документален филм

Симон Тодоров 

Тодоров

Портрет Тодор Тодоров - 

Документален филм

Портрет на Тодор Тодоров е мой личен емоционален проект 

посветен на 70 годишния юбилей на моя баща, известния 

скулптор Тодор Тодоров. Той е най-значимата фигура в живота 

ми и моето изграждане, като личност и професионалист в света 

на киното. Филма ще представи човека и твореца в различните 

периоди от живота му. Създател на световна теория за 

скулптурата и природните елементи ЕЛЕМЕНТАЛНА СКУЛПТУРА

Проектът отговаря на заложените цели на програмата, детайлно 

и професионално са представени етапите за реализация на 

документален филм, който ще е с принос и за историята на 

скулптурата като цяло. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4782 577

Аудиовизуални 

изкуства, Игрално 

кино, Нови медии, 

Театър

Скриптед реалити - 

Телевизионен жанр с 

реалини случки и 

събития с добавена 

художествена 

стойност в 

предварително 

подготвена среда

Ивайло Василев 

Захариев Зад Завесата

"Зад завесата" е видеоформат, който покава какво се случва с 

актьорите преди и по време на представление на новата 

българска пиеса "Кризисен център" от Михаил Казаков. В стила 

на скриптед риалити с художествена стойност ще се представи 

предстоящо турне, като започва от репетици, минава през 

пътуванията, подготовката в гримьорни и не на последно място 

какво се случва зад декорите по време на представление.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и е свързан с 

надграждането на театралния продукт, планира широко 

разпространение на спектакъла в страната и създаване на видео 

формат разкриващ творческия процес на постановката. Има ясно 

разписани и обосновани цели и очаквани резултати. Кандидатът 

кореспондира с изискванията на програмата и има 

необходимият опит за качествена реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4831 578 Музика Класическа музика

Венета 

Бориславова 

Нейнска

"Димитър Ненов и 

измеренията на 

изяществото"

120 години след рождението си, един от ярките умове на 

България - блестящият композитор, пианист и архитект - 

Димитър Ненов, все още не е достатъчно познат на публиката. 

Затова настоящият проект предвижда биографично изследване 

и професионално заснемане на произведения за пиано от 

композитора и създаване на музикално-документален филм, 

който по увлекателен начин да разкаже на публиката за 

личността и творчеството на Димитър Ненов.

Проектът изцяло отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Идеята за създаване на музикален филм за Димитър 

Ненов е принос за българската култура. Описанието на проекта 

разкрива сериозна предварителна работа, целите и конкретните 

дейности са аргументирани. Кандидатът е професионалист с 

богат опит. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2677 579 Литература проза

Райна Иванова 

Маркова

Сборник разкази "Буферна 

зона"

Проектът представлява завръщане на българския автор Райна 

Маркова от полето на публицистиката, с която е била заета в 

последните години, към художествената литература и по-

конкретно към кратките и форми. Проектът цели съставянето на 

сборник от разкази и една кратка новела, обединени от темата 

за природното и карналното в епохата на краен рационализъм.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Проектът би допринесъл за развитие на творческия потенциал на 

кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5362 580 Театър

Културно-

развлекателно 

мероприятие

Калин 

Светославов 

Попов С любов към България

Мероприятие, което включва куклен театър по мотиви от 

българска народна приказка, арт работилничка за изработване 

на традиционни фолклорни мотиви, развлекателно шоу с 

народни танци и куиз на тема България.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

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

TI 144 20 IND3069 581 Приложни изкуства Мода

Милена Иванова 

Петрова Като сън

Колекция от 12 модела облекла,вдъхновена цикъла разкази на 

Йордан Йовков-Старопланински легенди,преданията за 

самодиви и сънищата ми.

Проектът не е добре мотивиран и описан. Липсва информация 

относно график на реализацията на проекта, популяризирането, 

устойчивост, начини за въвличане на аудиторията и мотивация 

за реализирането му. Не се предлага за финансиране



TI 144 20 IND4991 582 Музика

Алтернативен/ 

прогресивен рок

Климентина 

Илиева Фърцова Crimson Velvet

Crimson Velvet е новата група на музиканта и композитор 

Ивайло Андонов. Създадена е през ноември 2019 г. Останалите 

членове на групата са : Стоян Шиваров /вокали, китара/ , 

Климентина Фърцова /вокали, пиано/ и Мелин Ердинч /вокали, 

китара/.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата и 

заслужава да бъде подкрепен. Има дефинирани ясни цели и 

целеви групи, а крайният продукт предвижда популяризиране на 

българско културно съдържание, включително и през интернет 

среда. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5369 583 Изящни изкуства Живопис

Магдалина 

Димитрова 

Маринчева

Художествена изложба 

Юбилейна на Магдалина 

Маринчева

Избрани живописни работи през творческия живот на 

Магдалина Маринчева: масленни бои, акварел и акрил. 

Портрети, пеизажи и натюморти създадени в България, 

Германия, Швейцария, САЩ и Югоизточна Азия.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата. 

Проектът ще допринесе за професионалното развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5161 584

Дизайн, Етнология, 

Интердисциплинарен 

проект, Културно 

наследство, 

Приложни изкуства, 

Фолклор, Фотография етнология

Ева Стефанова 

Танева

"Иновативно представяне на 

шевицата като инструмент 

за възраждане на селски 

район в България чрез 

културно съдържание и 

популяризиране на 

българските произведения"

В проектното предложение се набляга на иновативния подход 

за представяне на шевицата. Шевицата, вградена в модерния 

интериорен дизайн -изработена от високопланински мъх в 

българското село Говедарци . Във видеото ще бъдат показани 

шевици от района , местното население ще разкаже за тях и ще 

бъде изработена шевица върху пано с мъх. Авторът ще изработи 

текст, който ще върви като фон за митовете и легендите, които 

витаят около шевиците.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и допринася 

за популяризиране на българската шевица чрез нестандартен 

дизайнерски подход. Иновативната идея е  добре 

аргументирана, с ясни цели и план за разпространение. 

Кандидатът има потенциал да реализира проекта и да осигури 

надграждането на идеята. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5374 585

Анимационно кино, 

Аудиовизуални 

изкуства, 

Интердисциплинарен 

проект, Литература, 

Музика, Приложни 

изкуства, Танц, Театър

Дарена 

Пламенова 

Донева "Човекът"

"Човекът" е филмова импресия, с драматургия изградена 

изцяло на основата на поетичното слово на българския поет 

Роман Кисьов. Дълбоката поетична образност, пресъздадена 

през обектива на кинематографичния език, добавена анимация, 

архетипен танц, атмосферата на оригинална музика, 

представляват елементите на нова наситена реалност, която 

грабва сетивата на публиката, въвежда я във вътрешни 

преживявания, провокира истинска съпричастност, 

себепознание

Проектът отговаря на част от приоритетите на програмата. Ясно 

описани заложените цели и очаквани резултати, предвижда 

разпространение на резултатите сред широка аудитория. 

Препоръчва се по-детайлно развиване на творческата 

концепция. Кандидатът има нужната квалификация и опит. 

Реализацията на проекта би спомогнала за развиване творческия 

потенциал на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5166 586 Анимационно кино н/п

Теодор 

Младенов Ралев

Представяне на студентски 

анимационни филми и 

разговор и обсъждане с 

публиката

Излъчване на подбрани студентски анимационни филми от 

филмовия архив на Нов Български Университет в университети, 

академии и училища с изучаване на изобразително изкуство.

Проектът не е добре описан и аргументиран. Няма достатъчно 

данни за координиране и съгласие на автора на проекта с  

университетите, чиято програма би била дадена за излъчване. 

Проектът има нужда от допълнително  доработване и 

аргументация. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND2746 587 Нови медии, Театър

Мултижанрово 

изкуство

Анастас 

Богомилов 

Джидров

Създаване на детски 

спектакъл "Коледна игра", 

публично и дигитално 

разпространение

В необичайната за всички нас COVID реалност,творците от 

проекта ще поднесат на своята публика един 

жизнерадостен,весел спектакъл "КОЛЕДНА ИГРА".В него 

принципите на детската игра превземат сцената.А там си дават 

среща няколко любими на малките зрители театрални 

условности - маската, куклата и клоунът.Обединява ги детското 

начало- вярата в приказката,в която всички герои искат да 

станат добри!Дори и "най-лошите".Може би защото Коледата 

наближава.

Детайлно разписан проект, покриващ приоритетите на 

програмата. Предложението за създаване на атрактивен 

спектакъл за деца е съпътствано от добра концепция за 

децентрализирано разпространение на спектакъла, включително 

чрез свободно достъпна версия в дигиталното пространство. 

Предвидени са интерактивни модели за взаимодействие и 

привличане на по-широка публика. Кандидатът има нужните 

опит и квалификация реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3616 588 Музика

Темелко 

Стефанов 

Темелков ProekTA

С настоящата кандидатура групата ни поема следващата стъпка 

към реализацията на музикален албум, целящ 

популяризирането на авторската ни музика сред българското 

общество, както и извън страната. Целта ни е да достигнем все 

повече хора, ценящи българската музика такава, каквато ние 

мислим, че трябва да бъде. Смисълът в текстовете ни и 

разнообразието от различни музикални стилове оформят 

нашето звучене.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и 

популяризира българско културно съдържание и авторска 

българска музика. Създаденият продукт може да бъдат активно 

представени и в онлайн среда, съвременните платформи за 

видео и аудио споделяне. Проект на млади изпълнители, който 

ще спомогне за популяризирането и утвърждаването им на 

музикалната сцена. На публиката ще бъде представено  ново и 

разнообразно музикално съдържание, което отговаря на целите.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2085 589

Аудиовизуални 

изкуства

Емилиан Цанков 

Дечев Човекът

"Човекът" е филмова импресия, с драматургия изградена 

изцяло на основата на поетичното слово на българския поет 

Роман Кисьов. Дълбоката поетична образност, пресъздадена 

през обектива на кинематографичния език, добавена анимация, 

архетипен танц, атмосферата на оригинална музика, 

представляват елементите на нова наситена реалност, която 

грабва сетивата на публиката, въвежда я във вътрешни 

преживявания, провокира истинска съпричастност, 

себепознание

Проектът отговаря на част от приоритетите на програмата. Ясно 

описани заложените цели и очаквани резултати, предвижда 

разпространение на резултатите сред широка аудитория. 

Препоръчва се по-детайлно развиване на творческата 

концепция. Кандидатът има нужната квалификация и опит за 

реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2735 590 Нови медии, Театър

Мултижанрово 

изкуство

Красимир 

Василев Василев

Създаване на детски 

спектакъл "Коледна игра", 

публично и дигитално 

разпространение

В необичайната за всички нас COVID реалност,творците от 

проекта ще поднесат на своята публика един 

жизнерадостен,весел спектакъл - "КОЛЕДНА ИГРА".В него 

принципите на детската игра превземат сцената.А там си дават 

среща няколко любими на малките зрители театрални 

условности -маската, куклата и клоунът.Обединява ги детското 

начало- вярата в приказката,в която всички герои искат да 

станат добри!Дори и "най-лошите".Може би защото Коледата 

наближава.

Детайлно разписан проект, покриващ приоритетите на 

програмата. Предложението за създаване на атрактивен 

спектакъл за деца е съпътствано от добра концепция за 

децентрализирано разпространение на спектакъла, включително 

чрез свободно достъпна версия в дигиталното пространство. 

Предвидени са интерактивни модели за взаимодействие и 

привличане на по-широка публика. Кандидатът има нужните 

опит и квалификация реализация на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3659 591 Танц

Вилилсав Алберт 

Прагер

Откровения за преди 

началото на края

Проектът "Откровения за преди началото на края" , ще се 

базира върху различни наративи, визуални примери и 

интерпретации на темата за апокалипс и ще разгледа начините 

и практиките, по които апокалипсисът се представя като 

проектирано събитие, изследвайки неговата 

"перформативност". В резултат ще се създаде инсталация, в 

която зрителят ще бъде съучастник в една хореографирана 

среда от обекти, видео, звук, текст и телата на двамата 

съавтори.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата планирайки 

създаването на интердисциплинарен спектакъл с активно 

участие на публиката в разпространението на резултатите. 

Проект с много сходно заглавие и съдържание вече е 

финансиран от Министерство на културата по сесия за Танц. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2531 592

Интердисциплинарен 

проект, Културна 

антропология, 

Фотография

Александра 

Любомирова 

Станишева Self Lab

"Self Lab" изследва хронологичното време. Проект, който се 

нуждае от участник и автор, маса и два стола, лист и химикалка, 

пощенски плик, фон и фотоапарат. Self Lab е мобилна 

конструкция, в която участникът и авторът отпечатват момент от 

бъдещето.

Проект, който директно взаимодейства с публиката си и 

комуникира с нея на няколко нива, включително по 

нестандартен начин - с писма, написани от самите участници, 

изпратени им от автора в пощенски плик заедно с фотография на 

момента на писането на писмото.Кандидатът притежава 

необходимия опит за реализиране на проекта. Дейностите дават 

шанс на кандидата за надграждане на творческо портфолио. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3550 593 Изящни изкуства скулптура

Красимир 

Симеонов 

Рангелов

Релефен портрет на Паисий 

Хилендарски, педназначен 

за интериора на ОУ

Моделиране и авторско изпълнение в материал бронз и 

пластичен текст върху каменна основа на релефен портрет на 

Паисий Хилендарски, предназначен за интериора на ОУ "Отец 

Паисий"-Плевен.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата. 

Проектът допринася за популяризиране на българско културно 

съдържание. Кандидатът притежава необходимата 

квалификация за реализиране на проекта. Проектът ще 

допринесе за професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5334 594

Интердисциплинарен 

проект

Музикален клип, 

част от проект за 

филм черна роуд 

комедия

Преслав 

Георгиев Пеев Комедиантката

Музикално видео Комедиантката на Керана и Космонавтите, 

част от музиката към едноименната черна роуд комедия за 

Мела, която заради сатирична имитация от любимец става враг 

на диктатор и като беглец попада в лагер на Балканите. Видеото 

представя групата в среда от филма, в ролята на гръцки хор, 

докато коментира Мела и героите сред възлови сцени от 

историята, които оживяват от огромно пано със застинали във 

въздуха изображения.

Проектът е свързан със създаването на музикален  клип, част от 

проект за филм черна роуд комедия. Проектът кореспондира с 

приоритетите на програмата и спомага за професионалното 

развитие на  кандидата

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND1795 595

Аудиовизуални 

изкуства

Николай Павлов 

Гундеров Шапка с ноти

Създаване на оригинално аудиовизуално произведение с 

използване на авторска музика, оригинален поетичен текст, 

визуална художествена среда и актьорско участие на творци с 

успешни изяви в областта на съвременното българско изкуство, 

при реализацията на което ще бъдат използвани мултижанрови 

синкретични средства.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и предвижда 

създаването на ново българско аудио-визуално произведение, с 

предвидено публично разпространение. Проектът е разписан 

ясно, с аргументирани цели, творческа концепция, етапи и 

график на дейностите. Кандидатът кореспондира на 

изискванията за реализация на проекта по програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3045 596 Нови медии, Театър

Мултижанрово 

изкуство

ДИЯН ГАНЧЕВ 

МАЧЕВ

Създаване на детски 

спектакъл "Коледна игра", 

публично и дигитално 

разпространение

В необичайната за всички нас COVID реалност,творците от 

проекта ще поднесат на своята публика един 

жизнерадостен,весел спектакъл - "КОЛЕДНА ИГРА".В него 

принципите на детската игра превземат сцената.А там си дават 

среща няколко любими на малките зрители театрални 

условности -маската, куклата и клоунът.Обединява ги детското 

начало- вярата в приказката,в която всички герои искат да 

станат добри!Дори и "най-лошите".Може би защото Коледата 

наближава.

Детайлно разписан проект, покриващ приоритетите на 

програмата. Предложението за създаване на атрактивен 

спектакъл за деца е съпътствано от добра концепция за 

децентрализирано разпространение на спектакъла, включително 

чрез свободно достъпна версия в дигиталното пространство. 

Предвидени са интерактивни модели за взаимодействие и 

привличане на по-широка публика. Кандидатът има нужните 

опит и квалификация реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3074 597 Танц

Български народни 

танци

Нина Василева 

Георгиева-

Стамова

Автентични пеени хора от 

Хасковския край

Културен проект за издирване, съхраняване и популяризиране 

на автентични тракийски хорА, който се играят в съпровод само 

на песен.

Проектът отговаря на приоритетите и на програмата и допринася 

за популяризиране на българското нематериално културно 

наследство. Проектът е добре разработен с ясни цели и план за 

реализация. Кандидатът притежава сериозен опит в 

разработването на сходни проекти. Подкрепата за проекта ще 

разнообрази обхвата на дейност на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5267 598 Музика

васил руменов 

василев България

Лирична балада с патриотичен текст и с динамичен оркестров 

аранжимент .

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Кандидатът има необходимата професионална биография за 

реализация на очаквания музикален творчески продукт - 

лирична балада. Проектът е добре аргументиран. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3304 599 Нови медии, Театър

Мултижанрово 

изкуство

Майя 

Житомирова 

Бранкова

Създаване на детски 

спектакъл "Коледна игра", 

публично и дигитално 

разпространение

В необичайната за всички нас COVID реалност,творците от 

проекта ще поднесат на своята публика един 

жизнерадостен,весел спектакъл - "КОЛЕДНА ИГРА".В него 

принципите на детската игра превземат сцената.А там си дават 

среща няколко любими на малките зрители театрални 

условности -маската, куклата и клоунът.Обединява ги детското 

начало- вярата в приказката,в която всички герои искат да 

станат добри!Дори и "най-лошите".Може би защото Коледата 

наближава.

Детайлно разписан проект, покриващ приоритетите на 

програмата. Предложението за създаване на атрактивен 

спектакъл за деца е съпътствано от добра концепция за 

децентрализирано разпространение на спектакъла, включително 

чрез свободно достъпна версия в дигиталното пространство. 

Кандидатът е част от групов проект и няма представена 

професионална артистична практика от 1998 г. насам, която да 

отговаря на заложените за изълнение дейности по проекта. Не се предлага за финансиране



Област от 

изкуството и 

кулутрата

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

TI 144 20 IND5390 600

Аудиовизуални 

изкуства

Стефан 

Денолюбов 

Николов Шапка с ноти

Създаване на оригинално аудиовизуално произведение с използване на 

авторска музика, оригинален поетичен текст, визуална художествена среда и 

актьорско участие на творци с успешни изява в областта на съвременното 

българско изкуство, при реализацията на което ще бъдат използвани 

мултижанрови синкретични средства.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и предвижда 

създаването на ново българско аудио-визуално произведение, с 

предвидено публично разпространение. Проектът е разписан ясно, с 

аргументирани цели, творческа концепция, етапи и график на дейностите. 

Кандидатът кореспондира на изискванията за реализация на проекта по 

програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4399 601 Музика Поп

Ивелин 

Николаев Дуков

30 години 

безусловна любов 

Дани Милев и 

приятели

Дани Милев, заедно с най-големите звезди на българската музика, ще 

представи цялостното си творчество, като ще композира, аранжира и 

запише заедно с Дани Милев бенд шест нови песни в албума си през 2020 

година. Три от тях ще са дуети с Йорданка Христова, Тони Димитрова и 

Веско Ешкенази. Ще бъдат заснети видеоклипове на трите дуетни песни с 

поетапни медийни презентации, като отделни сингли и ще бъде направен 

концерт промоция в Зала 1 на НДК.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Кандидатът 

има необходимия потенциал чрез участието си да допринесе за добрия 

краен художествен резултат. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3671 602

Танц, 

Интердисципл

инарен проект

Ива Панайотова 

Свещарова

Откровения за 

преди началото 

на края

Проектът "Откровения за преди началото на края" ще се базира върху 

различни наративи, визуални примери и интерпретации на темата за 

апокалипсис и ще разгледа начините и практиките, по които апокалипсисът 

се представя като проектирано събитие, изследвайки неговата 

"перформативност ".В резултат ще се създаде инсталация, в която зрителят 

ще бъде съучастник в една хореографирана среда от обекти, видео, звук, 

Проектът отговаря на приоритетите на програмата планирайки 

създаването на интердисциплинарен спектакъл с активно участие на 

публиката в разпространението на резултатите. Проект с много сходно 

заглавие и съдържание вече е финансиран от Министерство на културата 

по сесия за Танц. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5388 603

Интердисципл

инарен проект, 

Литература

Георги Каменов 

Гърдев Душегубка

Проектът "Душегубка" включва написване и авторова редакция на книгата с 

поезия на Георги Гърдев "Душегубка", за чието издаване е сключен 

предварителен договор с издателство Скрибенс, сценарна подготовка, 

изработване на мултимедия, постановка и реализация на публично и чрез 

онлайн стрийминг мултижанрово представяне на книгата в рамките на 

спектакъла представяне на книгата в рамките на спектакъла "Душегубка".

Кандидатът представя една завършена форма, рецитал, продукт по повод 

на кръгла годишнина на поета Пенчо Славейков. Проектът отговаря на 

целите и приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5376 604

Аудиовизуални 

изкуства

СИМЕОН 

НИКОЛОВ 

ВЛАДОВ Шапка с ноти

Създаване на оригинално аудиовизуално произведение с използване на 

авторска музика, оригинален поетичен текст, визуална художествена среда и 

актьорско участие на творци с успешни изява в областта на съвременното 

българско изкуство, при реализацията на което ще бъдат използвани 

мултижанрови синкретични средства.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и предвижда 

създаването на ново българско аудио-визуално произведение, с 

предвидено публично разпространение. Проектът е разписан ясно, с 

аргументирани цели, творческа концепция, етапи и график на дейностите. 

Кандидатът кореспондира на изискванията за реализация на проекта по 

програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND1409 1 Литература

Аудио 

разкази

Валерия Бончева 

Минева

"За мечтите и 

хората" - разкази 

на глас

Проекта "За мечтите и хората" - разкази на глас, включва създаването и 

записването на поредица от авторски разкази в аудио формат и 

представянето им в интернет пространството.

Проект с ясно разписана мотивация и иновативни похвати, ще привлече 

нови публики и има ясен план за разпространение. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5377 606

Аудиовизуални 

изкуства

Валентина 

Иванова 

Михайлова-

Владова Шапка с ноти

Създаване на оригинално аудиовизуално произведение с използване на 

авторска музика, оригинален поетичен текст, визуална художествена среда и 

актьорско участие на творци с успешни изява в областта на съвременното 

българско изкуство, при реализацията на което ще бъдат използвани 

мултижанрови синкретични средства.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и предвижда 

създаването на ново българско аудио-визуално произведение, с 

предвидено публично разпространение. Проектът е разписан ясно, с 

аргументирани цели, творческа концепция, етапи и график на дейностите. 

Кандидатът кореспондира на изискванията за реализация на проекта по 

програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3645 607 Музика

Алтернатив

ен поп

Виктория 

Красимирова 

Динкова

VICK - MIND 

GAMES

Видео към музикално произведение с дължина около 3-4 минути. Кратък 

материал, допълващ музикалната композиция, която е с аранжимент в 

модерен алтернативен поп, чието съдържание се състои в 2 куплета, 

бриджова част и припев. Ориентирано е изцяло към настоящото модерно 

звучене в световения музикален мащаб.

 Състои се изцяло от нови модерни алтернативни звуци - не настоятелно, но 

утвърждаващо и носещо много смисъл.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата, но не е 

подробно описан. Идеята за създаване на музикален продукт в сферата на 

алтернативния поп е интересна. Кандидатът е млад талантлив музикант. 

Предлагаме проектът да бъде подкрепен, като се изиска конкретизация за 

дейностите при реализацията. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5131 608

Анимационно 

кино, 

Дигитални 

изкуства

анимация,к

омедия

Десислав Цанков 

Георгиев

Спри, Огледай се, 

Ослушай се и 

премини ако не 

идва влак

Героите на филма, погълнати от игрите в телефона си, попадат в капана на 

собственото си невнимание.

Проектът не е достатъчно ясно разписан. Няма достатъчно информация 

относно творческата биография на автора за преценка на комисията 

относно успешната реализация на предложения проект. Не се предлага за финансиране

Входящ номер



TI 144 20 IND2833 609

Нови медии, 

Театър

Мултижанр

ово 

изкуство

Снежана 

Алексатдрова 

Андонова

Създаване на 

детски спектакъл 

"Коледна игра", 

публично и 

дигитално 

разпространение

В необичайната за всички нас COVID реалност,творците от проекта ще 

поднесат на своята публика един жизнерадостен,весел спектакъл - 

"КОЛЕДНА ИГРА".В него принципите на детската игра превземат сцената.А 

там си дават среща няколко любими на малките зрители театрални 

условности -маската, куклата и клоунът.Обединява ги детското начало- 

вярата в приказката,в която всички герои искат да станат добри!Дори и "най-

лошите".Може би защото Коледата наближава.

Детайлно разписан проект, покриващ приоритетите на програмата. 

Предложението за създаване на атрактивен спектакъл за деца е 

съпътствано от добра концепция за децентрализирано разпространение 

на спектакъла, включително чрез свободно достъпна версия в дигиталното 

пространство. Кандидатът е част от групов проект и няма представена 

професионална артистична практика от 2015 г. насам, която да отговаря и 

защити заложените за изълнение от кандидата дейности по проекта. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND3648 610

Интердисципл

инарен проект, 

Нови медии, 

Театър

Мирослав 

Атанасов Михов

Личо - проект за 

онлайн акция

Проектът "Личо" има за задача да реализира синхронизираща 

инструментариума на киното и театъра онлайн Акция по монодрамата 

"Страсти Илиеви" от Димо Дешев. Мултимедийната система на проекта дава 

възможност изображението и звукът, функциониращи като актьорска 

актуалност, да се събират и обработват в реалното време на възникването 

им, при което да се стриймват за свидетелстващите.

Предвижда създаването на нов театрален продукт, който да бъде 

популяризиран и разпространен чрез видео в дигиталното пространство. 

Процесът е съпътстван от интензивен тренинг на участниците. Проектът е 

детайлно и убедително представен с необходимата конкретика в 

творческата концепция, целите и очаквани резултати. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2621 611

Аудиовизуални 

изкуства, 

Културно 

наследство, 

Театър н/п

Мария 

Младенова 

Банова-Дончева

"През ключалката 

на София"

"През ключалката на София" - аудиовизуален продукт с културно-

историческа насоченост за значими локации, личности и събития от град 

София

Интересен и добре аргументиран проект, който цели чрез кукления театър 

да популяризира значими места, личности и събития от София. Проектът 

има образователен аспект и потенциал за надграждане. Кандидатът 

притежава необходимия опит за качествено изпълнение на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2845 612 Музика

Популярна 

музика

Николай Радев 

Данев Музикален албум

Музикален албум, в стил - new disco - deep house, 8 композиции, от които 3 

инструментални пиеси, с времетраене м-у 45мин. и 1час. Музика и 

аранжимент - Николай Данев, текст - Николай Данев. В звукозаписа ще 

участват: Волен Милчев, Евден Димитров, Денис Попстоев, Божидар 

Василев. Краен срок за завършване на проекта - 01.03.2021г. Планирана 

реализация 31.03. 2021г.

Проектът в голяма степен отговаря на целите и приоритетите на 

програмата, но не е подробно описан. Насочен е към популяризиране на 

българско културно съдържание в сферата на попмузиката. Има 

потенциал да бъде популяризиран в интернет пространството и 

платформите за видео споделяне във възможно най-голяма степен. 

Комисията предлага конкретизация на аргументация на задачите при 

неговата реализация. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3937 613

Архитектура, 

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дизайн, 

Интердисципл

инарен проект, 

Танц, Театър

пространств

ена 

инсталация 

в публична 

среда, 

пърформан

с, видео

Десислава 

Ирослав Петкова ПАРАШУТ

ПАРАШУТ е ефирна надуваема инсталация, предназначена за пърформънс в 

градска и ландшавфт среда.Проектът цели заснемането на серия 

експерименти, които изследват концепцията както в социална посока, 

провокирайки участието на минувачите, така и в творческа, изследвайки 

дизайна през движение и видеокадър. Пет видео миниатюри ще 

пресъздадат естетиката и концепцията на инсталацията в аудио-визуален 

език, ще покажат откритото по време импровизациите.

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 IND5149 614

Аудиовизуални 

изкуства

Поп, Хип 

Хоп, Ритъм 

Енд Блус

Александър 

Николов 

Корабов "Чужди Порти"

Проектът е песен, която трябва да се превърне в клип и идеята е следната:

 Толкова много Българи далеч от Родината.

 Толкова много Български села запустели.

 Толкова много Българи се чустват като емигранти в собствената сиу 

държава, защото не могат да припознаят себе си в действията на 

политиците!

 Правил съм и преди такива песни и винаги са резонирали в душите на 

точно тези хора и са им давали сила да се борят или да милеят за нашара 

скъпа България!

Проект, който отговаря на целите  и приоритетите на програмата. 

Популяризира българско културно съдържание. Планира се и вмъкването 

на социален елемент, което му дава допълнителна перспектива. 

Предлагаме да се конкретизира разпределението на дейностите при 

реализиране на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4828 615

Аудиовизуални 

изкуства, 

Музика Рок музика

Момчил Борисов 

Момчилов

35 години 

Субдибула

"35 години Субдибула" - творчески музикален проект, целящ създаването и 

звукозаписа на четири нови песни на групата, заснемането на два 

видеоклипа и разпространение на крайните продукти.

Проектът отговаря на целите на програмата и е белязан от оригинално 

българско културно съдържание. Кандидатът има необходимия опит, за 

да реализира предложението.  Проектът е добре написан с ясни цели, 

приоритети и целева публика.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4611 616 Театър

Музикална 

комедия

Станислава 

Димитрова 

Ризова Театрален проект -

Проект, осигуряващ реализация на 6 професионални артисти и участие на 

любителска театрална трупа от 12 младежи, както и участие на детска 

вокална група, с цел популяризиране на театралното изкуство сред младите 

хора. Дейност по осигуряване на ангажимент на сценограф, хореограф, 

костюмограф, осветител, озвучител, сценичен работник, оператор.

 Представяне пред широк кръг от зрители в различни възрастови групи в 

условията на пандемия.

Авторски проект на кандидата с осигурено допълнително финансиране. 

Проектът отговаря на приоритетите на програмата. Проектът предвижда 

да представи куклен театър, танцов театър, музикален театър, 

използвайки Брехтов похват. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4570 617

Аудиовизуални 

изкуства

Драматична 

комедия

Станислав 

Димитров 

Грозданов

Вечерята - 

интерактивна 

аудио пиеса

Проект за написване и озвучаване на аудио пиеса в 4 акта, която въвлича 

пубиката като съсценарист. Продуктът се излъчва онлайн, с прекъсване 

преди последната част, когато аудиторията избира от три възможни финалa 

чрез онлайн гласуване. Проектът ще постави началото на серия аудиопиеси, 

които изследват темите за съвременния човек, диалектиката в отношенията 

традиционно-модерно в българското семейство, деца-родители, любов и 

война в партньорството.

Групов проект с активно въвличане на публиката. Привлечени са и трима 

доброволци. Добре са разписани етапите на работата и 

разпространението на културния продукт. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5153 618

Аудиовизуални 

изкуства

Драматична 

комедия

Елена 

Димитрова 

Ермова-Даневска

Вечерята - 

интерактивна 

аудио пиеса

Проект за написване и озвучаване на аудио пиеса в 4 акта, която въвлича 

пубиката като съссценарист. Продуктът се излъчва онлайн, с прекъсване 

преди последната част, когато аудиторията избира от три възможни финалa 

чрез онлайн гласуване. Проектът ще постави началото на серия аудиопиеси, 

които изследват темите за съвременния човек, диалектиката в отношенията 

традиционно-модерно в българското семейство, деца-родители, любов и 

война в партньорството.

Групов проект с активно въвличане на публиката. Привлечени са и трима 

доброволци. Добре са разписани етапите на работата и 

разпространението на културния продукт. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4612 619

Изящни 

изкуства, 

Литература

Бестиарий - 

средновеко

вен 

литературе

н жанр с 

илюстрации

Никола 

Харалампиев 

Тороманов

"Моите зверове" 

поредица с 

илюстрации и 

текстове

"Моите зверове" е поредица от 24 илюстрации на фантастични същества: 

новите "зверове" на социалната, политическа и културна съвременност, 

придружени от кратки поетично-иронични текстове. Идеята е вдъхновена от 

широко популярното през Средновековието произведение "Бестиарий", 

известно у нас чрез своите преводи и преписи като "Физиолог". 

Намерението е за нов визуално-текстови прочит на жанра, който прави 

алегоричен коментар на нашето време

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Реализирането на "нов визуално-текстови" прочит на произведение от 

средновековието е аргументирано и добре обмислено. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4776 620 Музика

Инструмент

ална 

класическа 

музика

Александра 

Стоянова Дичева

Клавирно дуо 

"Атмосфери" 

представя музика 

за четири ръце от 

български 

композитори

Проектът на клавирно дуо "Атмосфери" е музикално събитие под формата 

на класически концерт. Целта е да се популяризират рядко изпълнявани и 

неизпълнявани български музикални творби. Акцент в програмата ще бъде 

композиторът Александър Йосифов, чието творчество е силно 

концентрирано върху музиката за клавирно дуо. Концертът ще бъде записан 

и осъществен, както присъствено, така и онлайн на живо в Youtube и 

Facebook.

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Популяризира произведения за клавирно дуо на български композитор, 

изпълнени от млади музиканти. Проектът е подробно описан, с ясни цели 

и аргументация за задачите при неговата реализация. Подходящ е както 

за живо изпълнение, така и за онлайн реализация. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5403 621 Музика

инструмент

ална 

класическа 

музика

Мила Николаева 

Михова

Клавирно дуо 

"Атмосфери" 

представя музика 

за четири ръце от 

български 

композитори

Проектът на клавирно дуо "Атмосфери" е музикално събитие под формата 

на класически концерт. Целта е да се популяризират рядко изпълнявани и 

неизпълнявани български музикални творби. Акцент в програмата ще бъде 

композиторът Александър Йосифов, чието творчество е силно 

концентрирано върху музиката за клавирно дуо. Концертът ще бъде записан 

и осъществен, както присъствено, така и онлайн на живо в Youtube и 

Facebook.

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Популяризира произведения за клавирно дуо на български композитор, 

изпълнени от млади музиканти. Проектът е подробно описан, с ясни цели 

и аргументация за задачите при неговата реализация. Подходящ е както 

за живо изпълнение, така и за онлайн реализация. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3405 622 Театър

Петьо Кирилов 

Начев "ПЕТЪК, 13-ти"

"Петък, 13-ти" е проект за създаване, провеждане и разпространение на 

театрален спектакъл с участието на български артисти от независимия 

културен сектор, по едноименната пиеса на един от най-поставяните 

френски драматурзи и сценаристи Жан-Пиер Мартинес. Съвременна 

ситуационна комедийна пиеса за щастието, идващо в неподходящ момент. 

Сюжетът предполага динамично театрално преживяване с конфликт между 

драмата и комедията, пълен с неочаквани обрати.

Проектът представя ясни цели и целева група с конкретни дейности и 

постижими резултати за реализация и публично разпространение (вкл. и в 

дигиталното пространство) на нов театрален спектакъл. Проектът отговаря 

на приоритетите на програмата. Кандидатът има водеща роля и нужните 

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

TI 144 20 IND4592 623 Литература

аудио 

версия на 

книга

Ясен Ивайлов 

Василев

Катедралата на 

тялото, тялото на 

сянката

Аудио версия на стихосбирката "Катедралата на тялото, тялото на сянката", 

публикувана през юни 2020 с подкрепата на програма "Солидарност в 

културата".

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Реализацията 

му би спомогнала творческото развитие на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5176 624

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисципл

инарен проект, 

Музика, Нови 

медии, Танц, 

Театър

Аудиовизуа

лен 

Пърформан

с, включващ 

Модерен 

Танц, 

Театър, 

Живопис, 

Дигитални 

изкуства, 

Музика, 

Мода

София 

Пламенова 

Иванова

Насън и Наяве -7 

дни 

Пресътворение

Аудиовизуален пърформанс, с неочаквана визия и експресии със силен 

естетически заряд. Обединява по иновативен начин изразните средства на 

Модерния Танц, Живописта, Музиката, Модата и Дигиталните Изкуства. 

Дискутира темата за ВЪТРЕШНИТЕ СВЕТОВЕ и техните съответствия в 

РЕАЛНОСТТА, за преноса на преживявания, архетипни символи и нагласи 

между двата свята. Персоната, като изразител на човешките избори и 

носител на послания в социалния живот.

Проектът отговаря на критериите на програмата и предвижда цялостното 

заснемане на сценична творба и неговото популяризиране в дигитална 

среда. Препоръчва се в хода на реализация на проекта да бъде 

разработена и приложена стратегия за достигане на по-широк кръг 

публика. Кандидадът има нужната квалификация и опит за реализация на 

проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2810 625

Аудиовизуални 

изкуства

Ванеса 

Бориславова 

Гоцова Шапка с ноти

Създаване на оригинално аудиовизуално произведение с използване на 

авторска музика, оригинален поетичен текст, визуална художествена среда и 

актьорско участие на творци с успешни изяви в областта на съвременното 

българско изкуство, при реализацията на което ще бъдат използвани 

мултижанрови синкретични средства.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и предвижда 

създаването на ново българско аудио-визуално произведение, с 

предвидено публично разпространение. Проектът е разписан ясно, с 

аргументирани цели, творческа концепция, етапи и график на дейностите. 

Кандидатът кореспондира на изискванията за реализация на проекта по 

програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4436 626

Анимационно 

кино, Изящни 

изкуства, 

Приложни 

изкуства, 

Литература

Анна Нарцис 

Шопова

Розово място за 

спомени и 

фантасмагории в 

кратки форми

Създаване на различни по вида си авторски визуални произведения като 

интерпретация и визуализация на текстове, публикувани в личния ми блог. 

Линк към блога www.anartsisist.wordpress.com. Всяко произведение ще бъде 

придружено от аудио запис с прочит на текста от непрофесионалисти. 

Визуалните произведения и аудио записите ще бъдат представени пред 

публика под формата на изложба, която ще можеда бъде разгледана и 

онлайн.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата. Кандидатът 

притежава необходимата квалификация за реализиране на проекта, което 

е видимо от досегашния му опит. Проектът ще допринесе за 

професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5116 627

Аудиовизуални 

изкуства, 

Игрално кино, 

Културно 

наследство, 

Литература Драма

Георги Ильов 

Георгиев

Кратки Поетични 

Етюди

Рецитал на поезия на фона на сменящата се природна картина, която ни 

превежда през различни годишни времена.

Експертната комисия преценява, че проектът няма да постигне очакваните 

резултати във времевите рамки на програмата. Не се предлага за финансиране



TI 144 20 IND5009 628 Музика

Kласическа 

камерна 

музика

София 

Димитрова 

Василева - 

Мартинова

класически 

концерт "Родни 

щрихи" на 

камерен състав 

"Ариозо"

Проектът Родни щрихи на трио Ариозо е посветен на съвременната 

българска камерна музика и предвижда изпълнението и разпространението 

на три концерта в страната с класически произведения за сопран, флейта и 

пиано. В програмата са включени творби на Л. Пипков, П. Стайнов, 

Й.Крушев, Б. Константинова и Д.Томов. Предвид извънредната ситуация 

концертът ще бъде професионално излъчван в сайтовете на състава и 

партниращи организации, сдружения, фестивали

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Утвърждава българско културно съдържание. Участниците са познати от 

концертната сцена млади изпълнители, участват в престижни фестивални 

форуми. Това е гаранция за потенциала и художествената реализация на 

проекта. Пропоръчваме по-активно присъствие в интернет 

пространството. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4535 629

Аудиовизуални 

изкуства

Василка 

Николаева 

Сугарева - 

Димитрова

"Лирично" - по 

стихове от цикъла 

"Сън за щастие" 

на Пенчо 

Славейков

Аудиовизуален рецитал, съчетаващ актьорско изпълнение, живописни 

природни картини и вълнуваща музика от Сергей Рахманинов, с който ще 

отбележа 155-тата годишнина на изтъкнатия наш поет Пенчо Славейков. 

  Днес, в периода на изолация, компютърните технологии са спасение за 

творците, които жадуват изява, а литературното богатство на България дава 

чудесна възможност за разнообразна интерпретация и онлайн 

популяризиране.

Кандидатът представя една завършена форма, рецитал, продукт по повод 

на кръгла годишнина на поета Пенчо Славейков. Проектът отговаря на 

целите и приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5417 630 Музика

Kласическа 

камерна 

музика

Стоян 

Александров 

Мартинов

класически 

концерт "Родни 

щрихи" на 

камерен състав 

"Ариозо"

Проектът Родни щрихи на трио Ариозо е посветен на съвременната 

българска камерна музика и предвижда изпълнението и разпространението 

на три концерта в страната с класически произведения за сопран, флейта и 

пиано. В програмата са включени творби на Л. Пипков, П. Стайнов, 

Й.Крушев, Б. Константинова и Д.Томов. Предвид извънредната ситуация 

концертът ще бъде професионално излъчван в сайтовете на състава и 

партниращи организации, сдружения, фестивали

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Утвърждава българско културно съдържание. Участниците са познати от 

концертната сцена млади изпълнители, участват в престижни фестивални 

форуми. Това е гаранция за потенциала и художествената реализация на 

проекта. Пропоръчваме по-активно присъствие в интернет 

пространството. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3956 631 Музика

Електронна 

музика

Любомир 

Димитров 

Брашненков

Fragile - Албум на 

музикалния 

проект Possibility 

of Island

Солов проект на Любомир Брашненков с името "Possibility of Island".

 Създаване на албума "Fragile", съставен от авторска инструментална музика 

и песни.

 Изследване на взаимодействието на акустичната и електронната музика, 

смесване на различни музикални жанрове, колаборация с чуждестранна 

изпълнителка.

 Албумът ще съдържа между 5 и 8 авторски композиции, достъпни за 

слушане в различни интернет сайтове.

Проект на иновативен и качествен артист с богата биография, което 

предполага успешна реализация. Отговаря изцяло на целите и 

приоритетите на програмата и заслужава финансиране. Предвижда 

публично разпространение на планираните дейности. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4957 632

Изящни 

изкуства, 

Културно 

наследство

Ромео Славчев 

Смилянов

Обекти на 

световното 

наследство в 

България

Творбите, които включва моят проект Обекти на световното наследство в 

България, ще изобразяват материалните, нематериалните и природни 

български обекти от Списъка на световното културно и природно наследство 

на ЮНЕСКО. 30 картини маслена живопис ще представят собственото ми 

усещане по темата. След тяхното създаване, ще бъдат изработени каталог, 

магнитчета и картички. За популяризиране на проекта ще използвам сайта 

си и социалните мрежи.

Проектът отговаря на приоритетите и на програмата и допринася за 

популяризиране на българските културно наследство чрез представянето с 

живопис. Кандидатът има професионални качества за реализирането на 

проекта. Реализацията на проекта ще разнообрази творчеството на 

кандидата и ще достигне до по-широка аудитория. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3465 633

Изящни 

изкуства, 

Интердисципл

инарен проект, 

Фотография Н/П

юлиян емилов 

табаков Вакуум

ВАККУМ е проект, съставен от ежедневни постове в социални мрежи като 

Фейсбук и Инстаграм, изградени от изображения придружени с текстови 

коментари. Постовете са наблюденията на автора, в художествено 

документална форма върху безвремието, породено от извънредната 

ситуация и последвалото от него объркване у хората. Агресия, страх, 

несигурност, непокизъм, безсилие. Състояния много лесно доловими в 

очите на хората.

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 IND3062 634 Музика Етно-джаз

Зорница 

Цветанова 

Цветанова

Българо-френска 

музика

Концепцията на музикалния фюжън, в дискурса на европейското, етно 

взаимодействие.Ще бъдат съчетани българския фолклор и френския 

шансон.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Идеята да се 

представи творчеството на композитора Цветан Цветанов, както и на 

кандидата, съдържателно обогатява българската музикална култура. 

Препоръчваме по-подробно посочване на задачите при реализацията му. 

Препоръчваме биографията на кандидата да бъде по-подробно 

представяна при следващи участия в подобни програми. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4748 635

Игрално кино, 

Нови медии

Трагикомед

ия

вилма Стоянова 

Арсате ПОМОЩ!

Интерактивна онлайн поредица, разказваща за четирима приятели, 

останали без работа по време на пандемията от КОВИД19. Затворени у 

дома, те търсят начини да се издържат. Случайно влязъл в чата им човек, 

иска да сложи край на живота си. Приятелите успяват да го разубедят, а той 

изненадващо им заплаща услугата. Четиримата решават, че помощта е 

тяхното призвание. Но дали пътят към спасяването на другите не минава 

през ада на собствената им алчност?

Проектът отговаря на приоритетите на програмата, детайлно представен и 

добре аргументиран, с потенциал за устойчиво развитие. Разписани са 

подробно целите, етапите на реализация. Творческият замисъл е 

интересен и обещаващ. Кандидатът има необходимите опит и 

квалификация за качествената реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5353 636 Музика

Фънк / 

Джаз

Виктор Митков 

Викторов

Албум на група 

The essential FUNK 

trombone

Първи авторски албум на група "The essential FUNK trombone". Проектът 

включва разписването на няколко нови авторски композиции, към вече 

съществуващата програма на групата, както и записването им в студиен 

албум. Представянето на албума ще се осъществи в Sofia Live Club, а при 

невъзможност, поради съществуващата в страната COVID ситуация, онлайн 

чрез допълнително подбрана платформа.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата в голяма степен и 

предвижда публично разпространение на планираните дейности. Създава 

и популяризира българска музика. Професионалните качества на кандидат 

са предпоставка за добро реализиране на проекта. Има ясни приоритети, 

цели и целеви групи. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND2690 637 Музика, Танц

Станислав 

Руменов 

Генадиев

"Нулево 

пространство" - 

работно заглавие

"Нулево пространство - работно заглавие е музикално танцов пърформанс 

вдъхновен от квантовата психологическа концепция за човека и ниговия 

свят, за хаоса, който поражда светлина и творчесвтво.

 В малко пространство на "Studio Elegantly Wasted" автора Станислав 

Генадиев е в кинетичен диалог с изпълнителя Виолета Витанова. Техният 

съвременен танцов пърформанс допуска присъствието на един зрител в 

интимното творческо общуване между двамата артисти.

Проектът е цялостно представен и отговаря на приоритетите на 

програмата предвиждайки създаването на нов авторски танцов спектакъл, 

базиран върху изсеедване и развиване на съвременни танцови практики. 

Проектът има обозрими и реализируеми цели, очаквани резултати и 

интересен концептуален замисъл, който би допринесъл за развиването на 

съвременния танц в България. Кандидатът има нужните опит и 

квалификация за качествената реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3919 638 Музика

Съчетават 

се 

български 

фолклор, 

класика и 

поп-денс 

музика.

Павел 

Валентинов 

Маджаров

Фолклор, къде си 

сега? - три 

български 

наордни песни 

през погледа на 

симфонията и поп-

денс музиката.

Фолклор, къде си сега? представлява три български народни песни, чиито 

авторски аранжименти и изпълнение са подчинени главно на поп-денс 

музиката и множество елементи от жанра на симфонията. Основно място в 

проекта заема опитът българският фолклор да бъде представен в нова, 

непозната форма, която да спомогне преодоляването на спада в 

разпространението му в световен мащаб.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Подробно е 

описан, но без убедителни аргументации за иновативния подход към 

българския музикален фоклор чрез смесване на различни жанрове. 

Професионалното образование и реализацията на кандидата са основание 

за добър творчески потенциал и резултат. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4630 639 Фотография

Наративна 

фотография

, лична 

документал

истика

Яна Петрова 

Лозева Дълго лято II

"Дълго лято II" е проект за двуезична фотографска книга, която разказва за 

хората, улиците, образите и ежедневието на малкия град; за тишината и 

детството.

Проект, отговарящ на целите на програмата и допринасящ за 

популяризирането на българско културно съдържание. Ясно разписани 

описание, дейности и очквани резултати. Кандидатът има нужния опит да 

реализира проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5401 640

Аудиовизуални 

изкуства, 

Литература

Кино и 

Литература

Десислава 

Иванова 

Тенекеджиева-

Камбарева Моите 10

10 стихотворения от 10 съвременни български поети, интерпретирани от 

актрисата Деси Тенекеджиева и заснети в интересни арт пространства на 

фона на българска класическа или съвременна музика.

Груповият проект е свързан с популяризирането на 10 съвременни поети в 

интерпретацията на актриса и заснети като кратки филмчета. Проектът 

предполага и надграждане във времето чрез създаване на видео 

платформа за поезия. Целите на проекта кореспондират с приоритетите на 

програмата

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4583 641

Документално 

кино, 

Аудиовизуални 

изкуства

Документал

но кино

Петя Ангелова 

Петя Ангелова 

Петя Ангелова Гласът на сърцето

"Гласът на сърцето" е проект на документален филм за създаването на песен 

в сърцето на Родопите, за родовата памет, за красотата на това вълшебно 

място.

 Филмът ще е ориентиран към търсене на интересни факти свързани със 

създаването на песента и от живота на автора, представяне на красотите на 

мястото за което е написана.

Груповият проект представя ясни цели и целева група с конкретни 

дейности и постижими резултати. Кандидатът има водеща роля за 

успешен резултат. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4796 642

Приложни 

изкуства Н/П

Румяна Стоянова 

Белева "Вардарки"

Планирани са три изложби в София, Банско и Стара Загора на Вардарките, 

които са стилизирани женски фигури, направени от естествени материали и 

рамкирани като картини, изработени от ръчно плетени дантели и шевици от 

старите ракли и декорирани с мъниста, камъни, седефени, сребърни и други 

аксесоари и авторски рисувани елементи. Гостите ще бъдат запознавани с 

историята на Вардарките, тяхната символика и техники на изработването им.

Проектът цели популяризирането на български шевици чрез вплитането 

им в продукти на приложното изкуство. Проектът е по-скоро любителски. 

Кандидатът не се занимава професионално с изкуство, макар че в 

биографията са посочени  2 изложби по темата (едната онлайн). Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND4718 643

Изящни 

изкуства

Славена 

Миленова 

Петкова

Шах серия 25 

плюс

Проектът "Шах серия 25 плюс", се състои от два компонента; капсулна 

колекция, включваща седем дамски и три унисекс облекла, а също и 

фотокнига, "Шах серия 25 плюс", проучваща и документираща използването 

на масово произвежданите едноименни найлонови торби на територията на 

България. Той има интерактивна част, която осигурява и участието на 

публиката в постъпателното развитие на проекта.

Проект отговаря на целите и приоритетите на програмата. Канидатът 

притежава необходимите квалификация и потенциял за реализация на 

проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5426 644

Аудиовизуални 

изкуства, 

Литература

Кино и 

Литература

Георги Георгиев 

Марков Моите 10

10 стихотворения от 10 съвременни български поети, интерпретирани от 

актрисата Деси Тенекеджиева и заснети в интересни арт пространства на 

фона на българска класическа или съвременна музика.

Проектът популяризира значимо българско творчество и дава възможност 

за изявата на известни творци. Проектът отговарвя на целите и 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5129 645 Музика

Дарк поп-

рок

Росен Крумов 

Григоров

Безнадеждност 

сега - създаване 

на българска 

авторска музика и 

провеждане на 

културни събития 

за 

разпространение 

на 

произведенията 

на група 

Безнадеждност.

Проектът цели да популяризира авторската българска музика с нов албум и 

онлайн концерт на група Безнадеждност. Проектът ще разшири обхвата на 

аудиторията в страната и чужбина чрез осигурен отворен достъп до 

произведенията и активно медийно присъствие, както и чрез активно 

взаимодействие и въвличане на публиката в творческия процес.

Проект, популяризиращ българско музикално съдържание. Има ясна цел и 

резултатите лесно могат да бъдат представени в интернет и онлайн. 

Потенциал за популяризиране на авторска българска рок музика.Отговаря 

на целите и приоритетите на програмата. Комисията препоръчва 

конкретизиране относно дейностите при реализиране на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND2789 646

Аудиовизуални 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, Нови 

медии

Калин Петров 

Серапионов

Viewing Room - 

Десертът

Създаване на онлайн съдържание - Viewing Room на разработената през 

2019-2020 видеоинсталация "Десертът /с черешката на тортата/", чието 

представянe пред широка публика не се осъществи в цялостния си вариант 

поради настъпилата пандемия, причинена от Covid-19. Работата е третата и 

най-мащабна част от трилогия, започната през 1998 г. Проекта предвижда 

разработването на виртуална среда, без да променя смисъла и 

съдържанието на творбата.

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 IND4949 647

Изящни 

изкуства, 

Интердисципл

инарен проект, 

Приложни 

изкуства, 

Фотография

Петя 

Красимирова 

Димитрова

Шкафа на 

колекционера

Проектът се състои от изрисуването на отделните чекмеджета на шкаф с 

размери 135х197х40 см със 105 чекмеджета. 70 броя от чекмеджета са с 

размери 18,5х39х8см и 35 броя от чекмеджета са с размери 18,5х36,5х17,5 

см, и продажбата на репродукции на изрисуваните повърхности на 

чекмеджета, върху хартия, платно с под-рамка, тениски, чаши, картички, 

бутилки и различни други повърхности.

Проектът е добре изграден и аргументиран. Отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5113 648 Музика Поп/хаус

Валентина 

Христова 

Александрова

Създаване, 

реализация и 

популяризиране 

на авторско 

музикално 

произведение

Проектът предвижда създаването на музика, текст и аранжимент за песен с 

модерно поп-хаус звучене. Същата ще бъде популяризирана в страната и в 

световен мащаб посредством утвърдени вече пътища.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата в голяма степен. 

Адаптиран е към представяне и в онлайн среда. Добре описан е и има 

ясни целеви групи и приоритети. Прпоръчваме повече конкретика при 

описаните за начините на популяризиране в световен мащаб. Кандидатът 

е талантлив млад музикант. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5250 649

Аудиовизуални 

изкуства, Нови 

медии, Танц

Тихомир 

Романов 

Гаврилов

видео уроци "Ще 

танцуваме ли?"

Проектът "Ще танцуваме ли?" ще съдържа 20 видео урока, чрез които 

аудиторията ще се запознае с изкуството на спортните танци. След 

реализирането и разпространениет на уроците, зрителите ще имат 

възможността да овладеят четири различни хореографии.

Проектът покрива част от приоритетите на програмата като предвижда 

създаването на танцови видео уроци с авторска хореография, които ще 

бъдат публикувани в дигиталното пространство със свободен достъп. 

Проектът е с образователен характер и цели привличането и задържането 

интереса на аудиторията към танцовото изкуство. Кандидатът има 

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

TI 144 20 IND4597 650

Аудиовизуални 

изкуства, 

Документално 

кино

Документал

но кино

Ивелина 

Иванова Иванова

"Гласът на 

сърцето"

"Гласът на сърцето" е проект на документален филм за създаването на песен 

в сърцето на Родопите, за родовата памет, за красотата на това вълшебно 

място.

 Филмът ще е ориентиран към търсене на интересни факти свързани със 

създаването на песента и от живота на автора, представяне на красотите на 

мястото за което е написана.

Проектът е свързан със съхранението на българската памет и 

популяризирането на фолклорните традиции чрез разказ за историята на 

народната песен "Родопа, моя планино". Проектът е добре представен, с 

конкретни дейности и постижими резултати. Кандидатитът има опит 

нужен за осъществяването му. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2611 651

Дизайн, 

Интердисципл

инарен проект, 

Нови медии, 

Приложни 

изкуства

Моден 

дизайн

Нели Веселинова 

Митева

Видео-каталог за 

дизайнерската 

изложба SNOWear-

SLOWear

Дигитализирането на дизайнерските ни работи в условия на пандемия се 

превърна в задължително условие за достигане до настоящата ни и 

спечелване на още по-широк кръг нова аудитория. Представянето на работи 

от предстоящата зимна дизайнерска изложба "SNOWear-SLOWear", под 

формата на видео-каталог, е предпоставка за поддържане връзката с нашата 

публика и предизвикателство за показването им по нов начин, в движение.

Проектът е групов, добре развит и отговаря на  целите на програмата. 

Дизайнерският каталог на авторски модели ще достигне до по-широк кръг 

публики и в условията на ограничения е реален инструмент за среща с 

ценители. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5085 652

Документално 

кино, 

Аудиовизуални 

изкуства

Документал

но кино

Борислав 

Бориславов 

Василев Гласът на сърцето

Гласът на сърцето е проект на документален филм за създаването на песен в 

сърцето на Родопите, за родовата памет, за красотата на това вълшебно 

място.

 Филмът ще е ориентиран към търсене на интересни факти свързани със 

създаването на песента и от живота на автора, представяне на красотите на 

мястото за което е написана.

Проектът е свързан със съхранението на българската памет и 

популяризирането на фолклорните традиции чрез разказ за историята на 

народната песен "Родопа, моя планино". Проектът е добре представен, с 

конкретни дейности и постижими резултати. Кандидатитът има опит 

нужен за осъществяването му. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5323 653

Изящни 

изкуства

Лиляна Петрова 

Стамова "Животът 2020"

"Животът 2020" е изложба-живопис, включваща мултимедия, видеа с 

интервюта и психологически анализ върху човешкия профил. Проектът 

показва въздействието на изкуството върху психоменталното състояние на 

човека или възможността да задържим позитива над депресията.

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 IND3946 654

Изящни 

изкуства Живопис

Иван Валентинов 

Маджаров БЪЛГАРИЯ

Създаването на голяма картина 100 x 100 см обединяваща в едно едни от 

най-популярните българските символи и културни паметници. Живописно 

платно символ на България и българското. Картината ще бъде мост между 

историческото ни минало, изкуството и съвремието.

Проектът формално отговаря на приоритетите на програмата, но липса 

конкретика в обосновката. Проектът цели създаването на една живописна 

творба на кандидата, включваща български символи и паметници. 

Кандидатът има значителен опит и потенциал да реализира проекта. 

Комисията препоръчва конкретизиране на избора на символите и 

паметниците при реализирането на проекта Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3205 655 Музика Детска

Галина Ненкова 

Иванова

Зорница в 

страната на 

чудесата 2 * 

Създаване на 10 

нови песни от 

автора на детска 

музика Галина 

Иванова * 

Концерт - 

спектакъл за 

представянето им 

пред публика и 

излъчване в 

Център за изкуство Зорница е културна организация, създадена от Галина 

Иванова преди 30 години. За всички български деца през годините тя е 

сътворила повече от 200 детски песни, които са любими на подрастващите. 

Има ги и в учебниците по музика. По случай юбилея на центъра, авторката 

ще създаде 10 нови детски песни по свой текст и музика. Проектът цели и 

популяризирането им чрез концерт, който да бъде показан и в интернет 

пространството .

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Насочен е 

към детската аудитория - изпълнители и слушатели. Кандидатът има богат 

професионален опит в този музикален жанр, с доказани успехи. Това 

предполага добър художествен релутат при реализация на проекта. 

Посочени са целевите групи и начинът на разпространение на 

художестевния продукт. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5127 656

Културно 

предприемаче

ство

Теодора 

Тодорова Коцева

Проект Sold Оut 

Design 

УСТОЙЧИВИ 

ПРАКТИКИ В 

СЪВРЕМЕННОТО 

ИЗКУСТВО И АРТ 

ДИЗАЙНА

Арт дизайна като част от приложните изкуства е пазар с потенциал за голям 

растеж, съдейки по непрекъснато увеличаващият се интерес от страна на 

публиката и организаторите на изложения за продажба на такива 

произведения. На световно ниво се появяват все повече галерии, които 

специализират в тъй наречения арт дизайн. Този пазар се характеризира с 

уникални творчески изделия, които се предлагат в много нисък тираж.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата като планира 

организирането и провеждането на серия от лекции и дискусии в 

дигиталното пространство, последвани от изложба на български 

художници и дизайнери. Проектът има потенциал за устойчивост и 

надграждане като планира след приключване на планираните дейности да 

бъде създадена онлайн платформа за популяризиране на български арт-

дизайн, галерия с постоянни и временни експозиции и платформа за 

подкрепа на млади автори. Кандидатът има необходимите опит и 

квалификация за реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3275 657

Документално 

кино

Документал

но кино с 

елементи 

на 

анимация - 

анимадок

Анна Стоева 

Стоева Любов

"Любов" е камерен портрет на едно семейство, търсещ отговорите на 

въпросите, какво ни събира и какво ни разделя, какво значи да отгледаш 

дете, което ти става приятел - и каква е магическата рецепта за 20 щастливи 

години заедно. Една малка, ювелирно заснета и анимирана история, в която 

среднощен адвокат, потомствен дърводелец и обсипан с татуировки студент 

по хебраистика ще ни позволят да се докоснем до тяхното тихо и 

медитативно семейно щастие.

Проектът е аргументирано и детайлно представен. Темата за семейството 

разказана като филм-стихотворение, визуална медитация върху 

човешките

взаимоотношения  е повече от интригуваща. Кандидатът е с доказан 

професионален опит и подкрепата би подпомогнала творческите търсения 

на екипа. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4609 658

Документално 

кино, 

Аудиовизуални 

изкуства

Документал

но кино

Андрей Чонов 

Христозов

Родопски 

портрети

Артистично представяне на родопския човек чрез езика на кратките видео 

форми. Популяризиране на родопския мироглед пред широка 

международна публика посредством съвременните онлайн канали и 

платформи. Записване на интервюта с интересни и важни местни личности и 

видеографиране на тяхното всекидневие. Изработка на три кратки филма, 

използвайки изразните средства на съвременната дигитална кино-

документалистика.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и цели съдзаването на 

културен продукт, който популяризира родопската култура. Кандидатът 

има неоходимия опит за реализирането на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND1419 659

Аудиовизуални 

изкуства, 

Документално 

кино

Стефан 

Радославов 

Димов

Родопски 

портрети

Артистично представяне на родопския човек чрез езика на кратките видео 

форми. Популяризиране на родопския мироглед пред широка 

международна публика посредством съвременните онлайн канали и 

платформи. Записване на интервюта с интересни и важни местни личности и 

видеографиране на тяхното всекидневие. Изработка на три кратки филма, 

използвайки изразните средства на съвременната дигитална кино-

документалистика.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и цели съдзаването на 

културен продукт, който популяризира родопската култура. Кандидатът 

има неоходимия опит за реализирането на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND0410 660

Аудиовизуални 

изкуства, 

Етнология, 

Културна 

антропология, 

Културно 

наследство, 

Културология, 

Фолклор

Борис Славчев 

Зафиров Родопски чудаци

Артистично представяне на родопския човек, чрез езика на кратките видео 

форми. Популяризиране на родопския мироглед пред широка 

международна публика посредством съвременните онлайн канали и 

платформи. Записване на интервюта с изчезващи родопски чудаци и 

видеографиране на тяхното всекидневие. Изработка на пет кратки филма, 

използвайки изразните средства на съвременната дигитална Кино-

документалистика.

Проектът отговаря на приоритетите на програмата и цели съдзаването на 

културен продукт, който популяризира родопската култура. Кандидатът 

има неоходимия опит за реализирането на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4645 661 Театър

Куклен 

театър

Петя Иванова 

Недева-

Дружинин Музикалница

Музикалница е авторски театрален проект, създаден и представен от актьор- 

музикант Петя Недева, в който чрез средствата на кукления театър , 

публиката се запознава-забавно и достъпно с Музикалния свят. Насочен към 

деца, с гъвкав възрастов диапазон. Всяко представление е следвано от 

музикална работилничка, където публиката ще продължи през различни 

музикални игри да изследва Музиката. Онлайн версия- в 5 епизода по10 

мин. и 5 музикални работилнички

Проектът отговаря на целите на програмата. Кандидатът притежава 

необходимия опит за реализацията му. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2971 662

Аудиовизуални 

изкуства, 

Документално 

кино, 

Етнология, 

Културна 

антропология, 

Културно 

наследство, 

Музейна 

дейност, 

Фолклор, 

Хорово 

изкуство

документал

но кино

Ромина Христова 

Даткова

Елбетица - 

мистика и 

вълшебство

Древният соларен символ-елбетица се е появил успоредно в развитието на 

човешките цивилизации. Познанието на хората за Слънцето е обгърнато в 

мистика. По българските земи елбетицата е широкоразпространена във 

везмото и успява да се предаде през поколенията и до днес. Но какво знаем 

за символа? Разказът за него ще повдигне въпросите: защо го откриваме 

във всички сфери на науката и изобразителното изкуство и колко силна е 

връзката човек-природа?

Проектът допинася за популяризиране на бългаскрото културно 

наследство и традиции. Кандидатът има потенциал да изпълни проекта. 

Предвидена е стратегия за популяризиране на резултатите от проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND2772 663

Аудиовизуални 

изкуства, 

Музика поп

Искрен Петров 

Пецов

Най-красива на 

света

Проектът за нова песен и видеоклип - Най-красива на света, представлява 

създаване на музика, текст, аранжимент, изпълнение в студио и видеоклип. 

Проектът ще е посветен на нашата родина, нейните природни богатства и 

красота. Песента и видеото към нея ще бъде популяризирни в медиите, 

социалните мрежи и при събития на живо.

Проект на популярен и утвърден български изпълнител. Описан подробно 

с ясни дейности и роли на участниците. Отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5000 664

Музика, 

Приложни 

изкуства, 

Театър Опера

Кристиан 

Алексеев Леков

Човешкото и 

божественото: от 

Пушкин до 

Римски-Корсаков

Проектът е в две направления: изследователско и сценичната му 

реализация в публична среда. В центъра на режисьорските търсения стои 

пиесата на Пушкин МОЦАРТ И САЛИЕРИ и едноименната опера на Римски-

Корсаков. В първия етап се цели да се изследва творчеството на Пушкин и 

Римски-Корсаков и тяхната взаимовръзка; изготвяне на концепция за 

сценично представяне на операта. Втори етап: сценична реализация на 

операта на сцената на ДО Пловдив.

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Представя изследователска работа и сценична реализация. Целите, 

задачите и целевите групи са описани подробно. Професионалната 

биография на кандидата е предпоставка за много добро реализиране на 

крайния резултат. Проектът има потенциал за реализация и развитие.  

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5394 665

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Литература, 

Нови медии

Онлайн 

Детска 

книга с 

интерактив

но 

прелистван

е

Стелияна 

Христова Донева

"Чудният сън на 

ежчето Борко"

Дигитална илюстрирана книга за деца 5-8 години, адаптирана да може да се 

ползва онлайн. Авторски текст и илюстрации. Книгата е с лесна и достъпна 

за малки деца механика на разглеждане.

 В нея, в 16 слайда се разказва история за приятелсвото между ежчето Борко 

и мишката Моли.

 Графично-акварелните изображенията, ръчно рисувани със смесена техника 

и впоследствие дигитализирани, създават лирично ностроение и психически 

комфорт на зрителя

Прокетът е насочен към детската публика и би могъл да допринесе за 

популяризиране на българско културно съдържание. Организиран е в 

приоритетите и целите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3290 666

Интердисципл

инарен проект, 

Театър

Магически 

театър

Борислав 

Димитров 

Борисов

Неразбулените 

тайни на 

българската магия

Спектакълът "Неразбулените тайни на българската магия" е низ от сцени и 

магически етюди, които представят авторски разработки и вариации на нови 

и стари магически трикове, представени по нов начин и с нови технически 

прийоми и изпълнения. На сцената ще видим 12 от звездите на магията, а 

подарък за зрителите ще бъдат представените по нов начин забравени 

трикове, изпълнявани от великите майстори на българската магия Мистер 

Сенко и Факира Мити.

Проектът е групов и отговаря на целите на програмата. Кандидатът 

притежава необходимия опит за реализацията на неговото участие. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5090 667

Музика, Нови 

медии

Мултижанр

ов проект

Веселина 

Владимирова 

Терзийска

БЪЛГАРСКИЯТ 

ЗВУК В MUSIC 

TOGETHER /MT/

Като на купон - професионални музиканти заедно с деца, модератори, 

родители, студенти, свирят, танцуват, пеят на различни езици и 

импровизират върху МТ песни - български и от цял свяят, които са част от 

семестриалните МТ практики. Публиката е подготвена през семестрите и е 

главно действащо лице. Купонът се видеозанема и излъчва он лайн в 

споменатите по-долу канали, както и в международната МТ мрежа. При 

пандемии купонът е вкъщи и он лайн.

Проект на кандидат с подходяща биография, включващ в себе си 

образователен елемент, разнообразни музикални изпълнения и практики. 

Отговаря на приоритетите и целите на програмта, насочен е към деца и 

заслужава да бъде подкрепен. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5071 668

Интердисципл

инарен проект, 

Театър

Магически 

театър

Тодор Ангелов 

Кръстев

Неразбулените 

тайни на 

българската магия

Спектакълът "Неразбулените тайни на българската магия" е низ от сцени и 

магически етюди, които представят авторски разработки и вариации на нови 

и стари магически трикове, представени по нов начин и с нови технически 

прийоми и изпълнения. На сцената ще видим 12 от звездите на магията, а 

подарък за зрителите ще бъдат представените по нов начин забравени 

трикове, изпълнявани от великите майстори на българската магия Мистер 

Сенко и Факира Мити.

Проектът е групов и отговаря на целите на програмата. Кандидатът 

притежава необходимия опит за реализацията на неговото участие. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4461 669

Аудиовизуални 

изкуства, 

Музика, 

Хорово 

изкуство

Елица Славчева 

Христова

Инвенции на 

светлината

Проектът "Инвенции на светлината" е създаден, за да направи достояние на 

широка публика творческите достижения от последните три години на 

петима български музиканти, композитор и изпълнители. Богат репертоар, 

съставен от старинни, съвременни и нови български песнопения ще бъде 

студийно записан. Аудиоматериалът ще бъде концептуално и естетически 

оформен в аудио-визуален продукт, така че да може да се разпространява 

атрактивно в публичната среда.

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Описани са подробно идеята, целите, дейностите и целевите групи. 

Аудиовизуалният продукт ще включва авторска музика на Георги Попов, 

както и специално направени обработки на старинни напеви, изпълнени 

от музиканти с опит, което обогатява този репертоар. Предвижда се 

популяризиране на българско културно съдържание, включително и през 

интернет среда. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5125 670

Интердисципл

инарен проект, 

Театър

Магически 

театър

Виктор Ангелов 

Божилов

Неразбулените 

тайни на 

българската магия

Спектакълът "Неразбулените тайни на българската магия" е низ от сцени и 

магически етюди, които представят авторски разработки и вариации на нови 

и стари магически трикове, представени по нов начин и с нови технически 

прийоми и изпълнения. На сцената ще видим 12 от звездите на магията, а 

подарък за зрителите ще бъдат представените по нов начин забравени 

трикове, изпълнявани от великите майстори на българската магия Мистер 

Сенко и Факира Мити.

Проектът е групов и отговаря на целите на програмата. Кандидатът 

притежава необходимия опит за реализацията на неговото участие. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5290 671 Театър театър

Красимир 

Георгиев 

Кръстев

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. Жанрът се променя - от 

спектакъл отива в риалити и завършва в телевизионна игра.

Проектът е частично представен и непълно аргументиран в посока обхват, 

конкретика в реализацията, планирани дейности, резултати и подход към 

аудиторията.Предвиденият формат на проекта не осигурява публичност 

сам по себе си. Приложение 2 е непълно и некоректно попълнено според 

изискванията на програмата. В представената творческа автобиография, 

кандидатът не е представил информация за творческа дейност, която да 

гарантира успешна реализация на проекта Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND4986 672

Културен 

мениджмънт, 

Литература

Катя Николова 

Лазарова

Националните 

герои в 

съвременната 

българска 

литература: 

Паисий 

Хилендарски, 

Христо Ботев, 

Васил Левски в 

романите на Неда 

Антонова и 

творчески срещи 

на младежка 

аудитория с 

автора

Организиране на творчески срещи с Неда Антонова, автор на исторически 

романи, с ученическа и младежка аудитория 

 

 Организация на извънкласно четене на романите на Неда Антонова в пет 

пилотни училища в страната и Пловдивски Университет "Паисий 

Хилендарски": "Безмълвие"- образът на Паисий Хилендарски, "Любовта и 

смъртта на първия след Бога" - образът на Васил Левски, "Неговата любима" 

- образът на Христо Ботев

Професионален проект, който отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Ясно разписани целеви групи и подход за популяризиране на 

проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5451 673

Дигитални 

изкуства

Ина 

Светославова 

Бъчварова - 

Венчарска Вдъхновители

Вдъхновители - интерактивен проект от 10 дигитални илюстрации и 3 кратки 

анимации на тема вдъхновяващи личности родени в България. Чрез 

проучване и след дискусия във социалните медии ще бъдат подбрани 10 

знакови български творци - съвременници, от различни области.Визиите ще 

се разпространяват в социалните медии.

Проектът формално отговаря на приоритетите и целите на програмата. 

Авторът е с професионални умения и реализирането на проекта би 

допринесло за развитието на неговите художествени практики. Комисията 

предлага конкретизиране на идеята при реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4493 674

Културно 

наследство, 

Приложни 

изкуства

Традиционн

о изкуство

Станко Димитров 

Киров

Хайде да плетем с 

ракита

Проектът "Хайде да плетем с ракита" по иновативен начин представя, 

развива и съхранява техниката на плетене с ракита. Майсторът Станко Киров 

съвместно със студенти от НХА ще покаже в поредица от видео уроци как се 

създават модертни предмети чрез старинна техника. Уроците ще бъдат 

качени в интернет пространството. Живата среща с творчеството на 

майстора ще се осъществява в ежеседмично организиране на "Ден на 

отворените врати".

Добре аргументиран проект, който популяризира традиционен български 

занаят. Кандидатът има богат опит, който ще спомогне качественото 

реализиране на проекта. Проектът има образователен елемент и ясен 

план за привличане на нова публика. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3728 675

Дигитални 

изкуства, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисципл

инарен проект, 

Литература, 

Нови медии Н/П

Рада Сергеева 

Езекиева Media ART

Media ART е проект за разработване на дигитална платформа, която да 

представи съвременни български визуални артисти чрез видео визитки, 

интервюта, актуални новини и авторски, критически текстове.

Реалистично и полезно намерение, което заслужава подкрепа.Кандидатът 

притежава необходимия опит за реализиране на проекта. Дейностите 

дават шанс на кандидата за надграждане на творческо портфолио. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5188 676

Анимационно 

кино

Магдалена 

Руменова 

Стоилова Белият кит

Това не е Моби Дик. Няма капитан. Но има отмъщение. 

 Проектът е вдъхновен от песента "Белият кит" на Орлин Милчев - Атила. 

 Механика, ръжда, остри движения. Проблясъци на млечнобяла кожа между 

всичките зъбци, игли и тръби. Потрепване и трупане на гняв. Един кит в 

механичните челюсти на света. Един звяр, който не иска да умре. Къде отива 

белият кит, когато целият свят е капитан Ахав?

Проектът ще допринесе за професионалното развитие на кандидата. 

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

TI 144 20 IND3518 677

Музика, Нови 

медии

мултижанр

ов проект

Светлана Жак 

Авдала

БЪЛГАРСКИЯТ 

ЗВУК В MUSIC 

TOGETHER/МТ/

Като на купон - професионални музиканти заедно с деца, модератори, 

родители, студенти, свирят, танцуват, пеят на различни езици и 

импровизират върху МТ песни - български и от цял свяят, които са част от 

семестриалните МТ практики. Публиката е подготвена през семестрите и е 

главно действащо лице. Купонът се видеозанема и излъчва он лайн в 

споменатите по-долу канали, както и в международната МТ мрежа. При 

пандемии купонът е вкъщи и он лайн.

Проект на кандидат с подходяща биография, включващ в себе си 

образователен елемент, разнообразни музикални изпълнения и практики. 

Отговаря на приоритетите и целите на програмта, насочен е към деца и 

млада аудитория. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5063 678

Интердисципл

инарен проект, 

Театър

Магически 

театър

Радослав 

Георгиев 

Георгиев

Неразбулените 

тайни на 

българската магия

Спектакълът "Неразбулените тайни на българската магия" е низ от сцени и 

магически етюди, които представят авторски разработки и вариации на нови 

и стари магически трикове, представени по нов начин и с нови технически 

прийоми и изпълнения. На сцената ще видим 12 от звездите на магията, а 

подарък за зрителите ще бъдат представените по нов начин забравени 

трикове, изпълнявани от великите майстори на българската магия Мистер 

Сенко и Факира Мити.

Проектът отговаря на целите на програмата. Непредставени са материали, 

които да показват опит на кандидата за реализация на заложените за 

изпълнение от него артистични дейности. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND4634 679 Музика

Музика за 

деца и 

юноши

Светла Иванова 

Светла Иванова 

Светла Иванова

Вълшебни 

песнички 

релаксации за 

деца

Аудио книжка диск

Песен Дървото, Песен Като рибка, Песен Слънчева песен, Песен В 

прегръдката на лотоса, Песен Мога да летя, Песен В прегръдката на лотоса, 

Песен Виждаш ли звездите, На пръсти песен, Поздравявам ви! песен кратка 

версия, Поздравявам ви! песен дълга версия, Музика и текст Светла Иванова 

и Константин КучевИзпълнение Светла Иванова и Вокали Константин Кучев, 

Акустична китара и цигулка Константин Кучев

Проектът в голяма степен отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Описан е подробно.  Насочен е към деца от 2 до 13 годин . 

Посочени са целевите групи и разпространението му. Кандидатът е 

изпълнител с богата биография на музикалната сцена и опит в 

образователни проекти. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5070 680

Интердисципл

инарен проект, 

Театър

Магически 

театър

Красимира 

Николова 

Борисова

Неразбулените 

тайни на 

българската магия

Спектакълът "Неразбулените тайни на българската магия" е низ от сцени и 

магически етюди, които представят авторски разработки и вариации на нови 

и стари магически трикове, представени по нов начин и с нови технически 

прийоми и изпълнения. На сцената ще видим 12 от звездите на магията, а 

подарък за зрителите ще бъдат представените по нов начин забравени 

трикове, изпълнявани от великите майстори на българската магия Мистер 

Сенко и Факира Мити.

Проектът отговаря на целите на програмата. Кандидатът притежава 

необходимия опит за реализацията му. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5081 681

Интердисципл

инарен проект, 

Театър

Магически 

театър

Маргарита 

Христова 

Христова

Неразбулените 

тайни на 

българската магия

Спектакълът "Неразбулените тайни на българската магия" е низ от сцени и 

магически етюди, които представят авторски разработки и вариации на нови 

и стари магически трикове, представени по нов начин и с нови технически 

прийоми и изпълнения. На сцената ще видим 12 от звездите на магията, а 

подарък за зрителите ще бъдат представените по нов начин забравени 

трикове, изпълнявани от великите майстори на българската магия Мистер 

Сенко и Факира Мити.

Проектът отговаря на целите на програмата. Непредставени са материали, 

които да показват опит на кандидата за реализация на заложените за 

изпълнение от него артистични дейности. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND3755 682

Изящни 

изкуства, 

Интердисципл

инарен проект, 

Литература, 

Фотография Фотография

Мартин Насков 

Атанасов Природен Индекс

Фото книжното тяло в България е все още в процес на развитие и 

търсене.Тази форма е важна за нашето съвремие. 

 Дава възможност за задълбочено визуално комуникиране, което да има 

образователен и художествен характер. "Природен Индекс" 

 е проект, който съчетава точно тези две качества от фото книгата - книжно 

издание, визуално изследване и разсъждение 

 над темата за природата и нашата комуникация с нея в 21 век.

Кандидатът има много добра подготовка да реализира проекта, който 

съчетава няколко жанра - фотография, документалистика и селектирани 

интервюта на екологична тема.Връзката между култура и екология ще 

бъдат представени чрез фотокнига. Устойчива идея с потенциал да 

привлича публики и да образова. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5079 683

Интердисципл

инарен проект, 

Театър

Магически 

театър

Нанко Георгиев 

Цаков

Неразбулените 

тайни на 

българската магия

Спектакълът "Неразбулените тайни на българската магия" е низ от сцени и 

магически етюди, които представят авторски разработки и вариации на нови 

и стари магически трикове, представени по нов начин и с нови технически 

прийоми и изпълнения. На сцената ще видим 12 от звездите на магията, а 

подарък за зрителите ще бъдат представените по нов начин забравени 

трикове, изпълнявани от великите майстори на българската магия Мистер 

Сенко и Факира Мити.

Проектът отговаря на целите на програмата. Кандидатът притежава 

необходимия опит за реализацията му. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4646 684 Музика Рок музика

Венцислав 

Василев 

Дреников

35 години 

Субдибула

35 години Субдибула - творчески музикален проект, целящ създаването и 

звукозаписа на четири нови песни на групата, заснемането на два 

видеоклипа и разпространение на крайните продукти.

Проектът отговаря на целите на програмата и е белязан от оригинално 

българско културно съдържание. Кандидатът има необходимия опит, за 

да реализира предложението и да се стигне до добър и интересен 

резултат.  Проектът е добре написан с ясни цели, приоритети и целева 

публика.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5111 685

Интердисципл

инарен проект, 

Театър

Магически 

театър

Георги Петров 

Низамов

Неразбулените 

тайни на 

българската магия

Спектакълът "Неразбулените тайни на българската магия" е низ от сцени и 

магически етюди, които представят авторски разработки и вариации на нови 

и стари магически трикове, представени по нов начин и с нови технически 

прийоми и изпълнения. На сцената ще видим 12 от звездите на магията, а 

подарък за зрителите ще бъдат представените по нов начин забравени 

трикове, изпълнявани от великите майстори на българската магия Мистер 

Сенко и Факира Мити.

Проектът отговаря на целите на програмата. Кандидатът притежава 

необходимия опит за реализацията му. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4824 686

Документално 

кино, 

Етнология, 

Културна 

антропология, 

Културно 

наследство

документал

но кино

Екатерина 

Владимирова 

Минкова

*Хоро между два 

бряга*

*Хоро между два бряга* е проект за документален филм, който поставя 

темата за живота и общуването със смъртта. Действието се развива в 

няколко български и сръбски влашки села около границата, като основният 

материал е предварително заснет. В центъра на сюжета са малко познати, 

специфични за мястото обичаи, но филмът ще търси житейските истории 

отвъд ритуалите.

Интересен и добре аргументиран проект, който цели чрез документален 

филм да представи нематериалното културно наследство на 

Северозападна България. Ясно разписани са целите, очакваните 

резултатите и плана за популяризиране на резултатите. Кандидатът 

притежава необходимия опит за качествено изпълнение на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND1299 687 Игрално кино

Драма/Трил

ър

Станислава 

Иванова 

Иванчева Ехо

Ехо разказва историята на журналист, който се опитва да зададе неудобни 

въпроси, докато е в ситуация на социална изолация. Проследяваме 

душевното му здраве, както и внимателно следим информацията, която той 

дава. Филмът е художествен, но борави с документални факти.

Проектът допринася за популяризацията на българското културно 

съдържание чрез създаването на нов художествен продукт. Проектът 

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

TI 144 20 IND4881 688

Дизайн, 

Интердисципл

инарен проект

Силва Тодорова 

Маринова

Разработка на 

серия настолни 

игри

Разработка на серия настолни игри, подходящи за широк възрастов 

диапазон, като най-ниската възраст на участник е 3-5 години. Типът на 

игрите е семейно забавление с подчертан образователен характер. Всяка 

една игра е базирана върху популярна приказка с добре разпознаваеми 

герои, които попадат в ситуации, частично извадени от контекста на 

оригиналната история.

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 IND4691 689

Изящни 

изкуства Живопис

Георги Иванов 

Георгиев 12 пъти България

"12 пъти България" е цикъл живописни произведения, представящи 

кръсотата на българската природа през четирите сезона - пролет, лято, есен, 

зима. 12-те произведения ще бъдат организирани в изложба, представена в 

малко населено място и ще послужат, като база за създаване на обложка за 

музикален албум, включващ 12 композиции - съчетание на фолклор и 

електронна музика. Проектът ще бъде популяризиран чрез собствени 

уебсайт и фейсбук страница.

 Проектът формално отговаря на приоритетите и целите на програмата, но 

идеята не е достатъчно ясно изразена и разписана. Общо намерение, без 

сигурност в потенциала за реализация на проекта. Липсват материали 

представящи професионалната подготовка на кандидата. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND3216 690

Изящни 

изкуства Живопис

Калина Анчева 

Мавродиева-

Такова

Да можеш да 

летиш

Проектът "Да можеш да летиш" има за цел да популяризира, пред нова и по-

широка публика, творческия поглед и представяне на философския въпрос 

за свободата, засегнат в работите на художниците Калина Мавродиева и 

Юлий Таков. Произведенията ще бъдат представени в две последователни 

съвместни изложби в Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново 

и ХГ "Илия Бешков", град Плевен.

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 IND4730 691

Дигитални 

изкуства, 

Изящни 

изкуства

Станимир 

Христов Генов Пак да дойдеш

ПАК ДА ДОЙДЕШ е браузър базирано визуално произведение на изкуството. 

При него живописта се представя и създава на базата на стандартната 

интернет страница, която е медия и изложбено поле. Състой се от 

дванадесет интерактивни изображения, изобразени с помощта единствено 

на код, така живописта не е показана чрез репродукция в интернет, а се 

възползва от неговия език за генериране на визуално съдържание.

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 IND5453 692

Аудиовизуални 

изкуства

Момчил 

Апостолов 

Карамитев Виторожка Опера/Мюзикъл

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Авторски музикално-сценичен продукт, има дефинирани ясни цели и 

целеви групи. Кандидатът е професионален композитор. Популяризира се 

българско културно съдържание, включително и през интернет среда. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2634 693

Изящни 

изкуства

Анимализъ

м - улично 

изкуство

Анелия 

Кирилова 

Александрова

ПЪТЕПИС НА 

АНИМАЛИСТИЧН

ОТО ИЗКУСТВО

Проектът "ПЪТЕПИС НА АНИМАЛИСТИЧНОТО ИЗКУСТВО" е едно 

своеобразно пътуване по стъпките на артистичния свят на художника, 

създаващ връзката на природата с градската среда чрез анималистични 

образи населяващи електрическите табла на ул. "Иван Вазов". Проектът 

развива идеята за галерия на открито представяща по оригинален начин 

анималистичното изкуство в градска и онлайн среда. Инспириран от идеята - 

Вървя и рисувам!

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 IND3496 694

Изящни 

изкуства, 

Музика, 

Приложни 

изкуства, Танц, 

Театър

Мюзикъл за 

деца

Гергана Петкова 

Мантърлиева

"Вълкът и седемте 

козлета" мюзикъл 

за деца от 

Александър 

Владигеров

Авторски проекти за сценография, костюми и реквизит за "Вълкът и седемте 

козлета", мюзикъл от Ал. Владигеров. Проектът включва проектиране, избор 

на материали, създаване и изработка на декор и реквизит и костюми, 

съобразени с движенческите изисквания и режисьорските задачи; 

Предвиждат се творчески ателиета, в които децата развиват качества за 

екипна работа, художествен вкус и творческо въображение.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата и 

популяризира българско културно съдържание. Има потенциал за 

реализиране и развитие. Изборът на мюзикъла "Вълкът и седемте 

козлета" от Александър Владигеров е много подходящ за младежка и 

детска аудитория. Проектът има предпоставки да бъде представен и в 

онлайн среда. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5277 695

Архитектура, 

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Музика, Театър Дизайн

Жоро Георгиев 

Аврамов

Домъ Аврамовъ с 

проект Надежда 2 

- културно 

средище за 

актьори, артисти, 

музиканти, 

художници и 

писатели с 

традиционен 

български и 

същевременно 

уникален дизайн. 

Един Арт Център 

за деца, младежи 

и възрастни

Домъ Аврамовъ е споделена идея с моя брат- актьорът Филип Аврамов за 

създаване на културен Арт център в град София, община Надежда 2. 

Проектът е отворена сцена на актьори, артисти, музиканти, художници и 

писатели във възрожденски стил, оазис във все по-сивия град. 

Моноспектакли, концерти, изложби, литературни четения са изявите, които 

ще се състоят в уютна обстановка по мой проект и дизайн.

Проектът не е напълно аргументиран в посока обхват, конкретни 

дейности, резултати и подход към аудиторията, данните за портфолио са 

оскъдни.        Дейностите на кандидата не са представени във връзка с 

поканата и с ясна връзка към цялостната идея за създаването на културния 

дом в кв. Надежда. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND3992 696

Архитектура, 

Дизайн, 

Интердисципл

инарен проект, 

Приложни 

изкуства

архитектура

, дизайн, 

скуптура

Александър 

Александров 

Василев

Ефектът на 

простата форма

Ефектът на простата форма е интердисциплинарна културна инициатива, 

която акцентира на въздействието на изкуството и архитектурата върху 

творческия потенциал на участниците. Проектът предвижда създаването на 

поредица от пет събития, които включват мултимедийни лекции за 

влиянието на простите форми в синтеза на изкуствата, както и уъркшопи, по 

време на които участниците ще създадат малки ажурни пластики от метална 

мрежа с квадратна форма и пирони.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Авторски 

музикално-сценичен продукт, има дефинирани ясни цели и целеви групи. 

Канидатът е професионален композитор. Популяризира се българско 

културно съдържание, включително и през интернет среда. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5464 697

Аудиовизуални 

изкуства, 

Музика Оперета

Мирослава 

Генкова 

Тодорова

ВИТОРОЖКА, 

оперета за деца и 

юноши по 

приказка на Ангел 

Каралийчев

Осъществяване на аранжимент, оркестрация, звукозапис, смесване и 

мастеринг на ариите и танците на оперетата ВИТОРОЖКА, създадена по 

приказка на Ангел Каралийчев, музика, либрето и стихове от Владо 

Любенов, представена като оперета мюзикъл за деца и юноши чрез 

заснемането и в отделни музикални клипове арии, като цялостно 

художествено произведение.

Проектът е групов, отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Авторски музикално-сценичен продукт, има дефинирани ясни цели и 

целеви групи. Канидатът е професионален композитор. Популяризира се 

българско културно съдържание, включително и през интернет среда. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND1927 698

Аудиовизуални 

изкуства, 

Музика Поп

Андрей Андреев 

Хадживасилев

Най-красива на 

света

Проектът за нова песен и видеоклип - Най-красива на света, представлява 

създаване на музика, текст, аранжимент, изпълнение в студио и видеоклип. 

Проектът ще е посветен на нашата родина, нейните природни богатства и 

красота. Песента и видеото към нея ще бъде популяризирни в медиите, 

социалните мрежи и при събития на живо.

Проект на популярен и утвърден български изпълнител. Описан подробно 

с ясни дейности и роли на участниците. Отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5472 699

Дизайн, 

Приложни 

изкуства Стивън Соу Соу

Премиум 

Колекция - 

Дизайн на Чанти и 

Аксесоари/Premiu

m Collection Bags 

and Accessories 

Design

Дизайн и разработка на първокласна гама от Чанти и Аксесоари Premium, 

изработени от вълнен филц и кожа /"етична"кожа/, от екологично чисти и 

природосъобразни източници с поръчкови лимитирани серии на 

подплатата.

 Изработката на мостри и производство се предвижда да бъде изцяло 

осъществено в България. Колекцията ще бъде представена в социалната 

мрежа - Фейсбук, Инстаграм, Пинтерест, Туитър и др.

Проектът не е аргументиран в посока обхват, конкретни дейности, 

резултати и подход към аудиторията, данни за творческата биография на 

кандидата са оскъдни. Не се предлага за финансиране



Област от 

изкуството 

и кулутрата

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

TI 144 20 IND5459 700 Музика

Класика, 

джаз

Милен Ангелов 

Кукошаров "Музикални стаи"

"Музикални стаи" е поредица от четири 

музикални произведения за пиано с обща 

дължина около 20 минути, комбинация от 

джаз музика и класически похвати, с автор 

Милен Кукошаров.Всяка една от пиесите 

ще може да се изпълнява като 

самостоятелна пиеса, както и като 

цялостен цикъл.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Кандидатът е сред най-утвърдените 

джаз пианисти и композитори в България. Този 

проект ще популяризира българско културно 

съдържание и ще допринесе за понататъшния 

растеж на твореца. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4952 701

Архитектура

, Дизайн, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Приложни 

изкуства

скуптура, 

архитектура

, дизайн

Андриана 

Маринова 

Маринова

Ефектът на 

простата форма

Ефектът на простата форма е 

интердисциплинарна културна 

инициатива, която акцентира на 

въздействието на изкуството и 

архитектурата върху творческия 

потенциал на участниците. Проектът 

предвижда създаването на поредица от 

пет събития, които включват 

мултимедийни лекции за влиянието на 

простите форми в синтеза на изкуствата, 

както и уъркшопи по време на които 

участниците ще създадат малки ажурни 

пластики от метална мрежа с квадратна 

форма и пирони.

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 IND4797 702

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Нови 

медии, 

Фотография

Симеон 

Любомиров 

Керемедчиев

Умения за 

бъдеще: видео

Проектът предвижда създаване и 

провеждане на уроци по видеозаснемане 

и монтаж за деца в гр. Враца. Целта е те да 

придобият познания и увереност в 

правенето на видео съдържание, като 

средство за изкуство, креативност, но и 

като професионално умение. В края на 

проекта курсистите ще могат да заснемат 

и обработят видео по зададена тема, 

която предизвиква творческия им 

потенциал, фокусирана върху културните 

наследства на северозападна България.

Проектът е интересен и образователен. Цели 

придобиването на  умения у деца за заснемане 

на видео продукти с културно съдържание и по 

този начин допринася за целите на програмата. 

Насърчава интереса и участието на деца към 

продукти с културно съдържание. Кандидатът 

има опит в реализирането на сходни проекти. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5481 703 Музика Поп

Силвестър 

Джонков 

Силвестров Дори без теб

Песен и видеоклип в стилистиката на поп 

музиката с еклектично съчетание на 

акустичен и електронен звук. В този 

проект работят утвърдени 

професионалисти с богата творческа 

биография, както и начинаещи артисти с 

иновативни идеи и творчески подход. 

Основната идея е да се създаде 

качествено аудиовизуално произведение, 

което ще даде възможността на млад 

изпълнител да се утвърди и да даде своя 

принос за развитието на българската 

популярна музика.

Проектът отговаря на целите на програмата и е 

аргументирано представен. Дава възможност за 

развитие на млад изпълнител. Предлага се за финансиране.

Входящ номер



TI 144 20 IND3698 704

Изящни 

изкуства Живопис

Юлий Тодоров 

Таков

Да можеш да 

летиш

Проектът "Да можеш да летиш" има за цел 

да популяризира, пред нова и по-широка 

публика, творческия поглед и представяне 

на философския въпрос за свободата, 

засегнат в работите на художниците 

Калина Мавродиева и Юлий Таков. 

Произведенията ще бъдат представени в 

две последователни съвместни изложби в 

Изложбени зали "Рафаел Михайлов", 

Велико Търново и ХГ "Илия Бешков", град 

Плевен.

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 IND3858 705

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика

Популярна 

музика и 

аудиовизуа

лно 

представян

е

Милена Славова 

Пейдж-Робъртс

Заснемане на 

видеоклип на 

песента Хвърчило

Изработка на видеоклип на най-новия ми 

хит от 2020г. - "Хвърчило". Проектът за 

създаване на видеоклип със субтитри ще 

спомогне за привличане на по-голяма 

аудитория от слушатели и 

популяризиране на продукта. Ще 

задоволи нуждите от търсене на 

визуализация и ще улесни достъпа на 

публиката към песента.

Проект на утвърден изпълнител на родната 

музикална сцена. Биографията на кандидата 

предполага качествено и успешно реализиране 

на продукта. Отговаря на целите и приоритетите 

на програмта и заслужава финансиране. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5486 706 Музика Поп

Владислав 

Любомиров 

Петров Дори без теб

Песен и видеоклип в стилистиката на поп 

музиката с еклектично съчетание на 

акустичен и електронен звук. В този 

проект работят утвърдени 

професионалисти с богата творческа 

биография, както и начинаещи артисти с 

иновативни идеи и творчески подход. 

Основната идея е да се създаде 

качествено аудиовизуално произведение, 

което ще даде възможността на млад 

изпълнител да се утвърди и да даде своя 

принос за развитието на българската 

популярна музика.

Проектът отговаря на целите на програмата и е 

аргументирано представен. Дава възможност за 

развитие на млад изпълнител. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND0731 707 Фотография

Боряна Пандова 

Пандова

Само минутка / 

Just a minute

"Само минутка" е изложба от сдвоени 

фотографии, заснети през една минута, 

без промяна на фокусната точка.

 Главен герой тук е Времето, в 

едновременната му роля на обект, 

проблем и инструмент на фотографията. 

 

 Можем ли в рамките на една минута да 

уловим разликите в наглед статични 

картини от заобикалящия ни свят? Можем 

ли да задържим вниманието си върху 

нещо променливо, различно от 

споделянията в социалните мрежи.

Оригинална идея, реализирана с модерната 

медия на фотографията, кандидатът има 

потенциал за реализацията. Проектът отговаря на 

заложените приоритети на програмата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND4948 708 Музика

Симеон Павлов 

Воев Климати

"Климати" е музикален проект, който 

включва в себе си четири парчета 

колаборация между Никола Груев 

/Kottarashy/, Симеон Воев /Нова 

Генерация, Абсолютно Начинаещи/ и 

Михаил Пешев /Нова Генерация/. 

Парчетата ще са отражение на четирите 

сезона пролет, лято, есен и зима.

Интересен проект на креативни и иновативни 

артисти с богата биография. Ясно представена 

идея, която има потенциал да се разгърне в 

много  качествен продукт. Отговаря на всички 

цели и приоритети на програмата. Популяризира 

българско културно съдържание. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2816 709 Театър Н/П

Диа Петрова 

Мантова Klozapin

"Klozapin" 

 Историята на Вихра Вангелова 

 Текста е написан от Диа Мантова 

вдъхновен от есетата на Есме Уанг

 Изповед на една художничка на 35 г. 

болна от шизофрения. Мисли за 

съвременното ежедневие са преплетени с 

мечтания, тъга и болка. Шизофренията - 

болест на еклектичното съвремие. Къде е 

границата - къде свършва нормалността и 

къде започва лудостта?

 В подкрепа на психичноболните и за 

борбата за премахване на стигмата срещу 

тях.

Интересен проект със социален аспект, който 

допринася за целите на програмата. Кандидатът 

притежава необходимия опит да реализира 

качествено проекта и подкрепата ще развие 

професионалните му качества. Препоръка на 

комисията - кандидатът да се запознае обстойно 

с правлита за допустимост на разходите. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND1382 710

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Нови медии подкаст

Лилия Атанасова 

Гелева Свободно падане

Подкаст с автор и водещ Лили Гелева. В 

монологична форма или в разговор с 

вдъхновяващ гост, проектът ще изследва 

актуалната тема за търсенето на щастие- 

какво е то за различните хора, може ли да 

бъде цел, какви биха могли да бъдат 

пречките, както и опорните точки за 

достигането му в ежедневието. 

Предаването ще търси вдъхновяващото в 

човека от 21 век. Нов епизод ще се 

реализира всяка седмица в платформите 

iTunes, Spotify, Instagram, Facebook.

Проектът предполага авангарден жанр и 

съвременни форми за разпространение. 

Проектът на младата актриса се вписва в целите 

на програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3812 711

Дизайн, 

Изящни 

изкуства

авторска 

илюстрация

Весела 

Валентинова 

Кучева

"Визуален 

дневник"

Проектът се изразява в поддържането на 

творчески визуален дневник в рамките на 

един месец. Въвежданата ежедневно 

информация е под формата на авторски 

илюстрации в комбинация с типография и 

отразява възприемането на хода на 

времето от художествена гледна точка. 

Създадените творби ще бъдат 

организирани в изложба, на която ще 

може да се разгледа и самият визуален 

дневник под формата на книжно тяло, в 

която е създаден първоначално.

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 IND3212 712

Дигитални 

изкуства, 

Литература, 

Нови 

медии, 

Театър Н/П

Георги Иванов 

Тенев Дигитално-реални

"Дигитално-реални" е авторски проект 

целящ създаването на интерактивна 

приказка-игра, в която се пресичат три 

различни свята - дигитален, реален и 

приказен. Вземайки решения от името на 

главния герой, публиката ще е основен 

двигател на действието, базирано на 

българска народна приказка. Различни 

сюжетни линии, онлайн игри, логически 

задачи, видео материали и мисии на живо 

ще допълват това изключително лично и 

невероятно вълнуващо преживяване.

Добре защитен иновативен проект за спектакъл 

за деца на възраст 8-12 години в три измерения: 

дигитално, реално и вълшебно като в детска 

приказка. Проектът е развит и като онлайн 

платформа, предвидена и за пандемични 

обстоятелства. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5031 713 Театър

Радиотеатъ

р

Олга Николаева 

Иванова

Радио 

Драматилница

Радио Драматилница е работилница за 

дванайсетокласници, в неравностойно 

положение*. 

 В резултат от съвместната работа на 

участниците ще бъде създадена 

радиопиеса . Те ще я разпишат, 

редактират, изиграят, запишат, монтират и 

представят. Инициативата има за цел 

създадената пиеса да бъде 

разпространена онлайн за свободно 

слушане и сваляне, както и представена 

на най-много училища, читалища и други 

културни центрове в страната и чужбина.

Проектът отговаря на условията на програмата. 

Ясна целева аудитория и начин за привличането 

й. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5442 714 Музика

Никола Тодоров 

Груев Климати

"Климати" е музикален проект, който 

включва в себе си четири парчета 

колаборация между Никола Груев 

/Kottarashy/, Симеон Воев /Нова 

Генерация, Абсолютно Начинаещи/ и 

Михаил Пешев /Нова Генерация/. 

Парчетата ще са отражение на четирите 

сезона пролет, лято, есен и зима.

Интересен проект на креативни и иновативни 

артисти с богата биография. Ясно представена 

идея, която има потенциал да се разгърне в 

много  качествен продукт. Отговаря на всички 

цели и приоритети на програмата. Популяризира 

българско културно съдържание. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4778 715 Театър Монодрама

Георгиос Христос 

Филаделфевс

Личо проект за 

онлайн акция

Проектът Личо има за задача да 

реализира синхронизираща 

инструментариума на киното и театъра 

онлайн Акция по монодрамата СТРАСТИ 

ИЛИЕВИ от Димо Дешев. Мултимедийната 

система на проекта дава възможност 

изображението и звукът, функциониращи 

като актьорска актуалност, да се събират и 

обработват в реалното време на 

възникването им при което да се 

стриймват за свидетелстващите.

Предвижда създаването на нов театрален 

продукт, който да бъде популяризиран и 

разпространен чрез видео в дигиталното 

пространство. Процесът е съпътстван от 

интензивен тренинг на участниците. Проектът е 

детайлно и убедително представен с 

необходимата конкретика в творческата 

концепция, целите и очаквани резултати. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5137 716 Литература

Художестве

на 

литература, 

Проза

Валентина 

Добринчева 

Добрева

Дневник на 

карантината 2020

"Дневник на карантината 2020" представя 

гледната точка към първите дни на 

обявеното извънредно положение, 

причинено от пандемията от корона 

вирус. Идеята на проекта е творбата да 

бъде издадена в книга и след това 

съдържанието да бъде споделено и в 

интернет блог, където и други хора да 

могат да споделят преживяното от тях 

през карантината.

Проект с потенциал: книга и блог за 

преживяванията в изолация, предразполага към 

самоанализ и споделяне. Добре подреден план 

за регионално представяне в Североизточна 

България. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3745 717

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Нови 

медии, 

Театър Монодрама

Илиян Николов 

Урумов

"ЛИЧО" - проект за 

онлайн акция

Проектът "ЛИЧО" има за задача да 

реализира синхронизираща средствата на 

киното и театъра онлайн Акция по 

монодрамата "СТРАСТИ ИЛИЕВИ" от Димо 

Дешев. Екипният акт е подготвен чрез 

експерименти и представлява постигнати 

в специфична за проекта естетика 

спонтанни импровизации. 

Мултимедийната система на проекта дава 

възможност на изображението и звукът да 

функционират в среда, подведена от 

актьора, развита от екипа, която да 

"живее" извън тук и сега.

Предвижда създаването на нов театрален 

продукт, който да бъде популяризиран и 

разпространен чрез видео в дигиталното 

пространство. Процесът е съпътстван от 

интензивен тренинг на участниците. Проектът е 

детайлно и убедително представен с 

необходимата конкретика в творческата 

концепция, целите и очаквани резултати. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4544 718

Изящни 

изкуства

Пространств

ена 

инсталация 

от 

двустранни 

живописни 

пана

Радка Стефанова 

Стоева

Пространствена 

дихотомия

Проект "Пространствена Дихотомия" ще е 

визуална инсталация, свързваща 

традиционни техники и повърхности за 

живопис със съвременни технологични 

похвати на реализация. Живописните пана 

ще оформят лабиринтоподбни 

структури.Паната ще са изградени от 

дихотомни двойки. Дихотомията "вън-

вътре" е същностна характеристика на 

инсталацията и оформените от 

живописните пана проходи, достъпни за 

публиката превръщащи я в активен 

елемент в творбата.

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 IND5298 719

Музика, 

Театър

Музикален 

театър

Александр 

Михайлович 

Морозов

Музикален 

спектакъл 

Играхме с времето 

- пясък

Играхме с времето-пясък - по музика на 

Елисавета Ткачьова и стихове на 

европейски поети. Сценарий- Елисавета 

Ткачьова, драматична идея- Антон 

Тимофеев. Сюжетът представлява 

философско-музикална притча за живота 

на млад човек преминаващ през 

изкушения,изпитания и 

трудности,ръководейските се от силите на 

доброто,но атакуван от силите на 

злото,като в последствие намира смисъла 

на битието.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и популяризира българско културно 

съдържание и създава авторска българска 

продукция. Има дефинирани ясни цели и целеви 

групи, а крайният продукт има предпоставки да 

бъде представен пред широка публика. 

Препоръчвам да се обърне внимание на 

детайлите по разписване на проекта.  

Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND2933 720

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Изящни 

изкуства

Изящно 

изкуство с 

аудиовизуа

лна 

инсталация

Татяна Борисова 

Димова

Кардиограма на 

душата

Кардиограма на душата. Всички сме 

енергия, всички вибрираме. Метафизична 

изложба, арт инсталация, съвкупност от 

три изкуства. Скулптури, фрагменти в 

аквариуми и падащи капки с различна 

динамика и звук. Микс от звуци и 

музикални фрагменти, носят 

подсъзнателно послание. Видео 

инсталация проектира чрез абстрактна 

визуализация трептенията на душата.

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 IND5379 721

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Изящни 

изкуства Н/П

Слав Георгиев 

Симеонов

Кардиограма на 

душата

Кардиограма на душата. Всички сме 

енергия, всички вибрираме. Метафизична 

изложба, арт инсталация, съвкупност от 

три изкуства. Скулптури, фрагменти в 

аквариуми и падащи капки с различна 

динамика и звук. Микс от звуци и 

музикални фрагменти, носят 

подсъзнателно послание. Видео 

инсталация проектира чрез абстрактна 

визуализация трептенията на душата.

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 IND5393 722

Документал

но кино, 

Културна 

антрополог

ия, 

Културно 

наследство

документал

ен филм, 12 

кратки 

видеа

Борислав 

Георгиев 

Георгиев

Хоро между два 

бряга

*Хоро между два бряга* е проект за 

документален филм, който поставя темата 

за живота и общуването със смъртта. 

Действието се развива в няколко 

български и сръбски влашки села около 

границата, като основният материал е 

предварително заснет. В центъра на 

сюжета са малко познати, специфични за 

мястото обичаи, но филмът ще търси 

житейските истории отвъд ритуалите.

Интересен и добре аргументиран проект, който 

цели чрез документален филм да представи 

нематериалното културно наследство на 

Северозападна България. Ясно разписани са 

целите, очакваните резултатите и плана за 

популяризиране на резултатите. Кандидатът 

притежава необходимия опит за качествено 

изпълнение на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5164 723

Изящни 

изкуства пейзаж

Венелин Дончев 

Пенчев

ИЗЛОЖБА 

АКВАРЕЛИ ОТ 

БЪЛГАРИЯ

Създаване и представяне на 20 акварелни 

произведения в традицията на 

Българското изобразително 

изкуство.Осъществяване на изложба 

Акварели от България.

Проектът отговаря като цяло на приоритетите на 

програмата. Интерпретират се теми, 

популяризиращи България. Кандидатът има 

опита да реализира идеята си успешно. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5411 724

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Документал

но кино, 

Игрално 

кино, Нови 

медии

авторска 

видеографи

я

Георги Тодоров 

Петров

Късометражен 

филм

Проектът представлява режисиране и 

заснемане на късометражен филм за 

цирковите артисти в гр.София, показващ 

изкуството им в градска среда. Целта на 

проекта е артистично документиране на 

този вид изкуство и показване на 

алтернативната страна на гр.София, чрез 

разпространение в дигитална среда.

Проектът кореспондира с приоритетите на 

програмата с популяризиране на изявите на 

независими артисти от областта на цирковото 

изкуство. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND4472 725

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Литература, 

Музика

оперета/мю

зикъл

Владимир 

Любенов Петров

ВИТОРОЖКА, 

оперета за деца и 

юноши по 

приказка на Ангел 

Каралийчев

"Виторожка" - оперета/мюзикъл за деца и 

юноши по българската народна приказка 

"Старците и луната" , разказана от Ангел 

Каралийчев, с либрето, стихове и музика 

от Владо Любенов /Владимир Любенов 

Петров/, представена чрез заснемането и 

в отделни музикални клипове на ариите и 

танците, обединени в цялостно 

художествено произведение.

Проектът е групов, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Авторски музикално-

сценичен продукт, има дефинирани ясни цели и 

целеви групи. Кандидатът е професионален 

композитор. Популяризира се българско 

културно съдържание, включително и през 

интернет среда. Предлагам проектът да бъде 

подкрепен. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5495 726 Музика поп - рок

Камен Михайлов 

Деянов

"80-ТЕ ИДВАТ ПРИ 

ВАС"

Проектът "80-те ИДВАТ ПРИ ВАС" 

предвижда създаване и звукозапис на 4 

песни, които влизат в новия албум на 

група СИНДИКАТА . Реализирането на 

проекта включва репетиции и подготовка 

на песните за звукозапис и реализацията 

им в звукозаписното студио. 

 Постигане на симбиоза между 

аналоговия акустичен звук на 80-те години 

и модерната дигитална съвременна 

технология.

Проектът отговаря на целите на програмата. 

Кандидатът е познат рок музикант и груповият 

проект, предложен от него ще допринесе за 

развитието на артистите. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4764 727 Театър Н/П

Ивона 

Александрова 

Желева

Джанки в 

Манхатън

Това е спектакъл по текст на българския 

писател Хасан Ефраимов от 

произведението му Джанки в Манхатън. 

Темата е свързана с невъзможността на 

българската душа да се претопи и да 

избяга от себе си. Тя, българската душа е 

един Караконджул, който витае в чуждата 

земя. Бленува за Страната на спомените, 

докато не се завърне в нея и не получи 

своето успокоение в родината си.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата предвиждайки създаване на авторски 

театрален спектакъл по български текст. Проектът 

е детайлно разписан с ясни и аргументирани 

цели и график за реалицията. Предвижда се 

публично представяне на резултати пред 

предимно младежка публика. Кандидатът има 

нужната квалификация за реализация на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5086 728

Музика, 

Нови 

медии, 

Фолклор, 

Хорово 

изкуство

Български 

фолклор, 

Поп, 

Електронна 

музика

Даниил Славев 

Стойчев Презареждане

Идеята на проекта е да възроди 

Българския фолклор и да го предаде на 

бъдещите поколения чрез един модерен 

музикален формат, съобразен с 

кризисната ситуация чрез интернет 

разпространение на живо.

Проектът е групов, отговаря в голяма степен на 

целите и приоритетите на програмата. Идеята е 

интересна и ако подходът към нея представи 

оригинални авторски виждания, проектът ще има 

потенциал и добра реализация. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5498 729 Музика поп музика

Яна Славова 

Николова Дори без теб

Песен и видеоклип в стилистиката на поп 

музиката с еклектично съчетание на 

акустичен и електронен звук. В този 

проект работят утвърдени 

професионалисти с богата творческа 

биография, както и начинаещи артисти с 

иновативни идеи и творчески подход. 

Основната идея е да се създаде 

качествено аудиовизуално произведение, 

което ще даде възможността на млад 

изпълнител да се утвърди и да даде своя 

принос за развитието на българската 

популярна музика.

Проектът отговаря на целите на програмата. 

Кандидатът е безусловно необходим за 

реализацията му. Крайният художествен резултат 

обещава да е добър и да даде възможност за 

развитие на млад артист, подкрепен от опитни 

негови колеги. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5493 730 Музика поп - рок

Николай 

Атанасов Томов

"80-ТЕ ИДВАТ ПРИ 

ВАС"

Проектът "80-те ИДВАТ ПРИ ВАС" 

предвижда създаване и звукозапис на 4 

песни, които влизат в новия албум на 

група СИНДИКАТА . Реализирането на 

проекта включва репетиции и подготовка 

на песните за звукозапис и реализацията 

им в звукозаписното студио. 

 Постигане на симбиоза между 

аналоговия акустичен звук на 80-те години 

и модерната дигитална съвременна 

технология.

Проектът отговаря на целите на програмата. 

Кандидатът е познат рок музикант и груповият 

проект, предложен от него ще допринесе за 

развитието на артистите. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4941 731

Документал

но кино

Късометраж

ен, 

документал

ен филм 

/50мин./

Десислава 

Красимирова 

Спасова CINEMA GARAGE

Група киноманияци от различни възрасти, 

професии и социален статус-превръщат 

един празен гараж в киносалон. Всеки 

уикенд три години поред те се събират за 

да гледат филми и да ги дискутират 

разпалено, да споделят свои лични грижи 

и радости.Постепенно създават свое 

Тайно Общество и всеки един от тях 

осъзнава, че не само не може да живее 

без магията на киното, но и без 

останалите членове в CINEMA GARAGE.

Проектът е добре аргументиран и детайлно 

описан. Кандидатът е форумирал ясно целите, 

приоритетите и устойчивостта на проекта.

Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4440 732 Музика поп - рок

Васил Георгиев 

Стоев

"80-ТЕ ИДВАТ ПРИ 

ВАС"

Проектът "80-те ИДВАТ ПРИ ВАС" 

предвижда създаване и звукозапис на 4 

песни, които влизат в новия албум на 

група СИНДИКАТА . Реализирането на 

проекта включва репетиции и подготовка 

на песните за звукозапис и реализацията 

им в звукозаписното студио. 

 Постигане на симбиоза между 

аналоговия акустичен звук на 80-те години 

и модерната дигитална съвременна 

технология.

Проектът отговаря на целите на програмата. 

Кандидатът е познат рок музикант и груповият 

проект, предложен от него ще допринесе за 

развитието на артистите Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5197 733

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Литература

Рисувана 

книга / 

Picture 

book. 

Илюстрация

, текст, 

дизайн

Свобода 

Виолетова 

Цекова-Имдорф

Разходките на 

Грация

Създаване на Рисувана книга РАЗХОДКИТЕ 

НА ГРАЦИЯ с 24 големи и 21 малки 

пълноцветни илюстрации и авторски 

текст. Обем 64 стр., голям формат. 

 Разказ за една мечтателна дакелка, за 

нейните разходки и виртуални пътувания. 

За опитите й да бъде щастлива, дори 

когато обстоятелствата я ограничават, а 

реалността видимо се разминава с 

фантазиите й. За случайностите или 

необяснимите решения, които променят 

живота й. Любовна история за деца и 

възрастни.

Добре изграден и аргументиран проект за 

рисувана артистична книга. Отговаря на 

приоритетите и целите на програмата. 

Кандидатът притежава необходимият потенциал 

за развитието му. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5065 734

Анимацион

но кино

Таня Георгиева 

Божинова Кутията

Любопитството на няколко кибритени 

клечки ги завлича в едно хипнотично 

приключение, чийто край е белязан от 

сладост, опиянение и опасно удоволствие.

Проектът би подпомогнал развитието на млад 

творец в областта на анимационното кино. 

Изграден е опит за аргументирано представяне 

на идеята.  Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND3365 735

Документал

но кино

Документал

но кино

Десислава 

Георгиева 

Николова-

Моралес

The Bulgarian 

team/Българският 

екип

Филмът Българският екип /The Bulgarian 

Team/ е благодарност, изразена в звук и 

кадри. Българският екип е почит към 

онези, които приютиха в сърцата си 

чужденци като мен и новаци, а с труда си 

направиха жива магия чужди истории, 

като че е тяхната собствена. Както името 

подсказва, филмът е посветен на 

българския снимачен екип по 

чуждестранни продукции.

Проектът представя интересна и оригинална 

тема, разглеждайки българския снимачен екип в 

чуждестранните продукции. Оригинално и 

аргументирано представен. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5271 736

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Игрално 

кино Н/П

Зорница 

Недялкова 

Попганчева

Кино:знание в 

действие

"Кино:знание в действие" е програма 

развиваща практически умения на млади 

или учащи кинотворци чрез 

професионална практика и учене чрез 

действие. Програмата е като стажанстка и 

хвърля мост между образованието и 

реализацията чрез дейности, съчетани с 

обучение. Допълнително: картотекира 

таланти с цел повече възможности в по-

дълъг период и създава възможности за 

наемане в активни български и/или 

европейски кино-проекти, филми и 

телевизионни сериали.

Проектът има ясна образователна цел - 

картотекиране и създаване на мрежа , база от 

имена на талантливи млади киноспециалисти, 

които ще бъдат препоръчвани от кандидата за 

наемане от професоналисти, колеги  в 

реализацията на техните филмови проекти. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4994 737

Документал

но кино, 

Игрално 

кино, 

Фотография

кино и 

фотография

Силвия Сергеева 

Куманова

ПРОСТРАНСТВА ЗА 

ИЗКУСТВА или АРТ 

ДИАЛОГ

Проектът има за цел да осигури 

разпространение на 2 български игрални 

фима, дебют на млади автори и 2 нови 

документални филма за и с участието на 

знакови български творци: художник, 

поет, изкуствовед.

 По време на събитията: реални и 

виртуални ще изследвам 

взаимодействието на публиката с 

подбраните от мен филми, създавайки 

фотографска серия с едни от най-

интересните за мен персонажи, лица от 

публиката, заснети по време на 

прожекциите.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Проектът популяризира българско 

културно съдържание. Кандидатът притежава 

необходимия опит за реализиране на проекта. 

Дейностите дават шанс да продължи творческата 

си дейност. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5479 738 Театър Н/П

Пламен Андреев 

Димитров

"Шарена торба с 

приказки"

"Шарена торба с приказки" е иновативен 

творчески проект с образователна цел. 

Насочен е към ученици от първи до пети 

клас и има за задача чрез своя 

нетрадиционен формат да запознае 

децата с български литературни 

произведения - български народни 

приказки, някой от които са част от 

тяхната учебна програма.

Идеята да бъде подпомогнат образователният 

процес е похвална. Проектът е непълно 

представен като липсва конкретика за 

съдържанието, начините на разпространение и 

популяризация на резултатите, работата с 

ученици и преподаватели. Мащабът на проекта 

не предполага двама режисьори и организатор. 

Не е представена артистична практика, която да 

гарантира реализацията на заложените за 

изпълнение от кандидата дейности по проекта. Не се предлага за финансиране.



TI 144 20 IND4686 739 Музика поп музика

Боряна 

Николова 

Николова Дори без теб

Песен и видеоклип в стилистиката на поп 

музиката с еклектично съчетание на 

акустичен и електронен звук. В този 

проект работят утвърдени 

професионалисти с богата творческа 

биография, както и начинаещи артисти с 

иновативни идеи и творчески подход. 

Основната идея е да се създаде 

качествено аудиовизуално произведение, 

което ще даде възможността на млад 

изпълнител да се утвърди и да даде своя 

принос за развитието на българската 

популярна музика.

Проектът отговаря на целите на програмата. 

Кандидатът е безусловно необходим за 

реализацията му. Крайният художествен резултат 

обещава да е добър и да даде възможност за 

развитие на млад артист, подкрепен от опитни 

негови колеги. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5499 740

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Танц, 

Театър

Анна Ивомирова 

Игнатова

RED NOSE NEWS 

/Новини с Червен 

Нос

RED NOSE NEWS /Новини с Червен Нос е 

театрално комедийно представление, 

което изследва актуални събития. 

Пречупени през призмата на други 

времена и характерни герои, чрез ирония, 

сарказъм и смях, те се разкриват пред 

зрителя в различна светлина. Забавно и 

достъпно, но и провокиращо критично 

мислене. Млад творчески екип с уникален 

стил на представяне.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата.Детайлно разписан и добре 

аргументиран, с ясни цели, творческа концепция 

и потенциал за развиване на нова форма в 

сценичните изпълнителски изкуства. Кандидатът 

отговаря на изискванията на програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5195 741

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн

Румяна Стайкова 

Станева

На МЕГДАНА - 

визуален разказ 

за географския и 

културен център 

на българското 

село. 12 български 

села 12 мегдана 

12 визуални 

разказа

Проектът ми представлява визуален 

разказ за селските мегдани 

материализиран в създаването на 12 

художествени артефакта условно 

наречени АФИША. Те са моят авторски 

прочит на битието в българското село и 

отразяват моята емоционална, мисловна 

и творческа интерпретация на 

мегдана.Какво се случва там, как 

функционира. Интересът ми е насочен 

към изваждането от анонимност на тези 

населени места и приобщаването им към 

актуалната визуална култура и ритъм

Проектът е общо написан, не са аргументирани 

очакваните резултати, не е развит плана за 

разпространение на резултатите. Не са посочени 

кои ще са 12 мегдана, включени в проекта, което 

може да възпрепятства реализацията му.  

Липсват доказателства за опита и уменията на 

кандидата.    Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5501 742

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Музика, 

Нови 

медии, 

Фолклор, 

Хорово 

изкуство

Музика, 

видео: 

Български 

фолклор, 

Поп, 

Електронна 

музика

Кирил Павлов 

Ханджиев Презареждане

Концепция, Реализация, Заснемане и 

монтаж на видеоклипове към музикални 

произведения с мотиви подчертаващи 

стойността и дълбочината на българския 

фолклор.

Проектът е групов, отговаря в голяма степен на 

целите и приоритетите на програмата. Идеята е 

интересна и ако подходът към нея представи 

оригинални авторски виждания, проектът ще има 

потенциал и добра реализация. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5432 743

Литература, 

Театър

драматурги

я

Виктор Лилов 

Лилов

Събрани пиеси от 

Златомир 

Златанов

Проектът си поставя за цел да представи 

на българската общественост 

драматургията на българския съвременен 

класик писател Златомир Златанов. 

Неговите пиеси досега не са били фокус на 

изследване, както и не са намирали своята 

реализация извън радиотеатъра на БНР. С 

настоящия проект ще бъде промотирана 

една сравнително непозната страна от 

неговото творчество и популяризацията на 

пиесите му в българските театрални и 

литературни среди.

Проектът има потенциал за успешна реализация. 

Проектът е реалистично написан и аргументиран, 

с необходим план за изпълнение и 

популяризация. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5049 744

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Театър Монодрама

Лъчезар 

Лъчезаров 

Димитров Личо

Проектът "Личо" има за цел да обедини 

качествата на киното и театъра в онлайн 

акция по монодрамата "СТРАСТИ 

ИЛИЕВИ" от Димо Дешев.

Предвижда създаването на нов театрален 

продукт, който да бъде популяризиран и 

разпространен в дигиталното пространство. 

Процесът е съпътстван от интензивен тренинг на 

участниците. Проектът е детайлно и убедително 

представен с необходимата конкретика в 

творческата концепция, целите и очаквани 

резултати. Кандидатът има необходимите опит и 

квалификация за реализация на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2555 745

Кураторска 

дейност

Изобразите

лно 

изкуство

Десислава 

Васкова Петкова

Картини и 

вдъхновения на 

артисти

Организиране на арт пространство - 

галерия, което да даде възможност на 

артисти от всички области на изкуството и 

културата, които в резултат на ситуацията 

и промените в работата им породени от 

Ковид-19, са канализирали творческата си 

енергия в създаване на художествени 

произведения на изкуството, включващи 

живопис, графични изкуства, приложни 

изкуства и всички видове художествени 

произведения, различни от досегашната 

им професионална дейност.

Проектът отговаря на приоритетите на 

порграмата и кандидатът има необходимия 

професионален опит да го реализира успешно. 

Организирането на подобно арт пространство, 

което да дава възможност и за обмен на 

креативни идеи между артистите. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2654 746 Театър Н/П

Асен 

Драгомиров 

Караниколов

"Шарена торба с 

приказки"

"Шарена торба с приказки" е иновативен 

творчески проект с образователна цел. 

Насочен е към ученици от първи до пети 

клас и има за задача чрез своя 

нетрадиционен формат да запознае 

децата с български литературни 

произведения - наподни приказки, някои 

от които са част от тяхната учебна 

програма.

Идеята да бъде подпомогнат образователният 

процес е похвална, но проектът е непълно 

представен като липсва конкретика за 

съдържанието, начините на разпространение и 

популяризация на резултатите, работата с 

ученици и преподаватели. Мащабът на проекта 

не предполага двама режисьори и организатор. 

Не е представена артистична практика, която да 

гарантира реализацията на заложените за 

изпълнение от кандидата дейности по проекта.  Не се предлага за финансиране.



TI 144 20 IND5473 747 Театър Н/П

Илияна Кольова 

Илиева

"Шарена торба с 

приказки"

"Шарена торба с приказки" е иновативен 

творчески проект с образователна цел. 

Насочен е към ученици от първи до пети 

клас и има задача, чрез своя 

нетрадиционен формат да запознае 

децата с български литературни 

произведения - народни приказки, някои 

от които са част от тяхната учебна 

програма.

Идеята да бъде подпомогнат образователният 

процес е похвална, но проектът е непълно 

представен като липсва конкретика за 

съдържанието, начините на разпространение и 

популяризация на резултатите, работата с 

ученици и преподаватели. Мащабът на проекта 

не предполага двама режисьори и организатор. 

Не е представена артистична практика, която да 

гарантира реализацията на заложените за 

изпълнение от кандидата дейности по проекта.  Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND3583 748 Театър Н/П

Йовета 

Димитрова 

Карушкова

"Шарена торба с 

приказки"

"Шарена торба с приказки" е иновативен 

творчески проект с образователна цел. 

Насочен е към ученици от първи до пети 

клас и има задача, чрез своя 

нетрадиционен формат да запознае 

децата с български литературни 

произведения - народни приказки, някои 

от които са част от тяхната учебна 

програма.

Идеята да бъде подпомогнат образователният 

процес е похвална, но проектът е непълно 

представен като липсва конкретика за 

съдържанието, начините на разпространение и 

популяризация на резултатите, работата с 

ученици и преподаватели. Мащабът на проекта 

не предполага двама режисьори и организатор. 

Не е представена артистична практика, която да 

гарантира реализацията на заложените за 

изпълнение от кандидата дейности по проекта. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5233 749

Документал

но кино, 

Музика

Документал

но кино

Антон Пламенов 

Христов

Софийският 

ъндърграунд по 

време на 

пандемия

Проектът "Софийският ъндърграунд по 

време на пандемия" ще бъде 

документален филм за музикалната сцена 

в София и как артистите се справят с 

извънредната сутиация. Предвижда се 

изграждането на интернет страница, чрез 

която създаването на филма да има 

интерактивен елемент - посетителите ще 

могат да гласуват и избират участниците 

във филма. 

 НФК: Да се види мотивацията!

Проектът представя актуална тема за 

предизвикателствата, пред които са поставени 

музикалните изпълнители като следствие от 

рестрикциите за предпазване от КОВИД19. 

Идеята да се подкрепят независимите, 

ъндърграунд артисти и да се даде публичност на 

творчеството и дейността им по време на 

пандемия е интересна и полезна. Проектът 

отговаря на приоритетите на програмата. 

Комисията препоръчва конкретизация 

относнокои точно са артистите и начините и 

формите на реализация.

Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2956 750

Интердисци

плинарен 

проект, 

Литература, 

Музика

творчество 

за деца - 

музика

Габриела 

Павлинова 

Партовска

Детски песни с 

укулеле Укутийки

Проектът Детски песни с укулеле Укутийки 

е свързан с обогатяване и развитие на 

българското песенно творчество, 

насочено предимно към децата. Той 

включва композирането на 5 мелодии, и 

написването на 5 текста към тях, 

създаване и аранжиране на хармония с 

укулеле и изпяване от женски вокал. 

Записи и видео, както и представяне на 

песните пред аудиторията, която е най-

подходяща за проекта - деца, учители, 

родители, както и онлайн.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Насочен е към детската аудитория и 

предлага атрактивно нови авторски детски песни 

в съпровод на укулеле. Кандидатът има 

професионален опит, което предполага творчески 

потенциал и успешна реализация. Предвидено е  

представянето на детските песни в онлайн среда. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5033 751 Фотография

Документал

на и 

портретна 

фотография

Павел 

Александров 

Белчев Очите на Берлин

"Очите на Берлин" е самостоятелен 

документален проект на фотографа Павел 

Белчев, изследващ аспектите на свободата 

на себеизразяване, идентичността, 

мултикултурализма и толерантността в 

ъндърграунд сцената на европейския 

метрополис, запечатан с методите на 

класическата моментна и филмова 

фотография в периода 2015-2019 година.

Проектът отговаря на целите на програмата и ще 

допринесе за творческото развитие на кандидата. 

Кандидатът притежава необходимия опит за 

реализиране на проекта. Дейностите дават шанс 

да продължи творческата си дейност. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4734 752

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства

Гьорги Георгиев 

Георгиев

Многокамерно 

дигитализиране 

на спектакъла 

Дъщерята на 

самурая

Проектът предвижда да бъде 

многокамерно дигитализиран спектакъла 

Дъщерята на самурая като по този начин 

се превърне в самостоятелно аудио-

визуално произведение.

Групов проект за дигитализиране на театрален 

спектакъл. Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Реализирането му 

ще допринесе за творческото развитие на 

участниците. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4412 753 Музика

Прогресив 

рок, фюжън, 

джаз-рок

Даниел Стоянов 

Елисеев-

Мариновски Lost Humanity

Проектът, с който кандидатствам е с 

изцяло моя авторска инструментална 

музика. Нарича се Lost Humanity и 

включва осем инструментални 

композиции с общо времетраене над 45 

минути, които ще бъдат издадени под 

формата на студиен албум. Стилово 

композициите може да се определят като 

смесица от прогресив рок, фюжън, джаз 

рок, ню ейдж и ембиънт, обогатени с 

някои типично български неравноделни 

ритми.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата в голяма степен и популяризира 

българско културно съдържание. Има ясна цел и 

резултатите лесно могат да бъдат представени в 

интернет и онлайн. Потенциал за 

популяризиране на авторска българска рок и 

фюжън музика.

Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5406 754

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Музика

Изящно 

изкуство с 

арт и 

аудивизуал

на 

инсталация

Станислав 

Георгиев 

Тодоров

Кардиограма на 

душата

Кардиограма на душата. Всички сме 

енергия, всички вибрираме. Метафизична 

изложба, арт инсталация, съвкупност от 

три изкуства. Скулптури, фрагменти в 

аквариуми и падащи капки с различна 

динамика и звук. Микс от звуци и 

музикални фрагменти, носят 

подсъзнателно послание. Видео 

инсталация проектира чрез абстрактна 

визуализация трептенията на душата.

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 IND5511 755

Интердисци

плинарен 

проект, 

Литература

литература, 

художестве

но слово

Милен Първанов 

Миланов

Долината на 

щастливците

Проектът "Долината на щастливците" 

включва създаването на роман, 

публикуван като "четиво с продължение", 

и аудикнига, реализирана най-напред 

като аудиосериал, както и серия от 

публични представяния и дискусии както 

за самата книга, така и по 

общохуманитарните проблеми, които тя 

пресъздава.

Проектът предвижда успоредно отпечатване на 

роман, трета поред книга и да изчитането му като 

аудио сериал. Проектът има потенциал за 

развитие. Кандидатът притежава необходимата 

квалификация за изпълнението на проекта. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5265 756

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Документал

но кино, 

Етнология, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Културно 

предприема

чество, 

Кураторска 

дейност, 

Музика, 

Нови 

медии, 

Приложни 

изкуства, 

Танц, 

Театър

Художестве

но-

публицисти

чно 

предаване, 

Изложби

Венцислав 

Илиев Илиев

Проектиране и 

реализация на 

сценография, 

провеждане на 3 

съпътстващи 

уъркшопа и 3 

изложби с 

участието на 

децата-артист към 

проекта "Корен, 

бит, душевност, 

слово на един 

народ-пътят от 

Селото към 

Търново през 

Троян"

Проектът съпътства и допринася 

доизграждането на концепцията и 

подпомага личностното развитие на 

участниците в реализацията на проекта: 

"Корен бит, душевност, слово на един 

народ-пътят от Селото към Търново през 

Троян". Създаването на художествени 

произведения в областта на изящните 

изкуства допринася развитието на 

психофизическия тренинг на 

подрастващите и подпомага 

възприемането от тяхна страна на 

основните цели и задачи на проектите.

Проектът е добре представен и амбициозен. Ще 

допринесе за развитието на българското изкуство 

и култура. Насоката му към подрастващите е 

добре аргументирана и структурирана, което го 

прави устойчив и с по-широк потеницал за 

популярност. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5263 757

Игрално 

кино

Драма, 

Комедия. 

Къса форма 

18-

20минути

Тото Димитров 

Митовски

Герман - работно 

заглавие

5-годишният Тео, баща му и бременната 

му майка отиват на село при баба му по 

време на голяма суша. Развинтеното 

въображение на детето го впуска в 

българския фолклорен свят докато 

родителите му не изчезват. Тео е убеден, 

че ритуалът за дъжд - Герман, при който 

се погребва малка глинена фигура във 

вода, е причината нероденото му братче 

да е пуснато по течението на реката. В 

опита си да го спаси, детето се дави, но е 

спасено от местния поп.

Проектът е описан детайлно и аргументирано, 

ясно е зададена целта и посланието. Подкрепата 

за реализацията на проекта би допринесла за 

професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4725 758

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект

Мила Игорова 

Дикалова

Многокамерно 

дигитализиране 

на спектакъла 

Дъщерята на 

самурая

Проектът предвижда да бъде 

многокамерно дигитализиран спектакъла 

Дъщерята на самурая като по този начин 

се превърне в самостоятелно аудио-

визуално произведение.

Групов проект за дигитализиране на театрален 

спектакъл. Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Реализирането му 

ще допринесе за творческото развитие на 

участниците. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5187 759 Музика

Популярна 

музика

Дара Димитрова 

Екимова Междучасие

Нова версия на популярната в близкото 

минало песен Междучасие, придружена 

от документален филм за създаването и 

историята на песента.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и популяризира българско културно 

съдържание. Кандидатът млад прогресивен 

музикант с голям потенциал за развитие. Нужно е 

по-детайлно описание и аргументация, но 

проектът отговаря на изискванията на 

програмата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND4152 760

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект

Любомира 

Антонова 

Костова

Многокамерно 

дигитализиране 

на спектакъла 

Дъщерята на 

самурая

Проектът предвижда да бъде 

многокамерно дигитализиран спектакъла 

Дъщерята на самурая като по този начин 

се превърне в самостоятелно аудио-

визуално произведение.

Групов проект за дигитализиране на театрален 

спектакъл. Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Реализирането му 

ще допринесе за творческото развитие на 

участниците. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5148 761

Културно 

наследство, 

Нови медии

Арт техно 

вижън / или 

на 

английски 

Art Techno 

Vision /

Кристина 

Василева 

Славкова

Уникална 

българска легенда 

навърши 8000 

години

Дрон кръжи над местата където 

"Легендата за саможертвата на елена" е 

пуснала дълбоки корени. В различни 

нейни варианти, тя е жива и до днес. При 

снишаването на дрона над поредното 

място, с виртуални медийни средства се 

визуализира нейния вариант - с 

илюстрации и анимирано видео върху тях. 

Избрах могилата в с.Мулдава, могилата в 

Лаута Пловдив, църквата в Паталеница и 

местността Еленово краище / Еленов 

кладенец до гр.Ракитово.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата да популяризира българско културно 

наследство по интерактивен начин. Кандидатът 

демонстрира опит, койо ще позволи качестевно 

реализиране на проекта. Дейностите дават шанс 

да продължи творческата си дейност. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5299 762 Дизайн

МОДЕН 

ДИЗАЙН / 

ГРАФИЧЕН 

ДИЗАЙН / 

ФОТОГРАФ

ИЯ / 

ВИДЕОГРАФ

ИЯ

Иван Пламенов 

Янев КлошАрт

Проект КлошАрт е иницииран от Иван 

Янев, основател и главен дизайнер на 

една от първите български марки за 

креативно градско облекло - What A 

Monstar. С него, авторът обръща погледа 

си към една изконна социална 

несправедливост като използва опита и 

креативността си в изработката на 

нестандартни дрехи, за да даде глас на 

хора, които са част от нашето общество, но 

са напълно лишени от възможностите на 

общоприетите норми за живот.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата. Добре е представен в етапи на 

изпълнение, мотиви и очаквани резултати. 

Кандидатът ще се доразвие и затвърди 

професионално чрез реализацията на проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5261 763

Игрално 

кино

Драма, 

Комедия. 

Къса форма 

18-20 

минути

Димитър 

Момчилов 

Якимов

Герман - работно 

заглавие

5-годишният Тео, баща му и бременната 

му майка отиват на село при баба му по 

време на голяма суша. Развинтеното 

въображение на детето го впуска в 

българския фолклорен свят докато 

родителите му не изчезват. Тео е убеден, 

че ритуалът за дъжд - Герман, при който 

се погребва малка глинена фигура във 

вода, е причината нероденото му братче 

да е пуснато по течението на реката. В 

опита си да го спаси, детето се дави, но е 

спасено от местния поп.

Проектът е описан детайлно и аргументирано, 

ясно е зададена целта и посланието. Подкрепата 

за реализацията на проекта би допринесла за 

професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4408 764

Изящни 

изкуства

Скулптура - 

дърво

Христо 

Божидаров 

Кирилив Леля Гена

Скулптурният бюст-образ на влайковия 

литературен герой"Леля Гена" ще бъде 

изработен от дърво, като се използва 

брадва, за да се постигне визуалния ефект 

на "скицата"

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 IND3358 765

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Нови медии

Образовате

лен

Емил Христов 

Йорданов

Щуропътешествие 

online

"Щуропътешествие online" е видео 

поредица, която ще отведе децата от 

начална училищна възраст в "кухнята" на 

театъра и киното. Поредицата ще е 

достъпна онлайн, което ще даде 

възможност на децата да се докоснат до 

тези изкуства въпреки ограниченията 

наложени от извънредната ситуация. 

Настоящият проект предвижда 

създаването на два пилотни епизода от 

нея, по един за театъра и киното.

Проектът е свързан с адаптиране, надграждане на 

един готов сценичен продукт "Щуропътешествие 

в света на театъра и киното" чрез средствата на 

видео поредица. Проектът е детайлно и 

аргументирано описан с определена 

образователна насоченост към деца от 8 до 11 

години. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5505 766

Интердисци

плинарен 

проект, 

Кураторска 

дейност, 

Литература

Литературе

н превод и 

видеофилм

Александра 

Красимирова 

Евтимова Мостът

Проектът "Мостът" има за цел превод и 

разпространение на българска 

съвременна поезия на испански език и 

нейното популяризиране в Колумбия и 

останалия испаноезичен свят, чрез 

създаване на онлайн-антология и 

видеофилм, представящ участващите 

автори, в който те четат някои от 

включените в антологията свои 

произведения.

Дигитален проект на млад кандидат за 

популяризиране на български автори в Колумбия 

и на колумбийски – в България. Проектът 

отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5518 767 Музика Фолклор

Михаил Диков 

Дичев

Когато Дякона 

срещна Апостола - 

МУЗИКАТА

- Авторов прочит на музиката, който 

допринася и ще е в неизменна симбиоза в 

изследването и разкриването на образа на 

Апостола на България в неговото 

триединство: духовник, революционер и 

държавник в документалния филм Когато 

Дякона срещна Апостола

Подробно описан проект, който отговаря на 

целите на програмата. Кандидатът има 

биография, която предполага добър резултат. 

Целите са ясно изразени и е застъпена 

възможността за популяризиране на българско 

културно съдържание. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3879 768 Музика поп/денс

Невена 

Светославова 

Пейкова

Мелодии в 

бутилка

Проекта "Мелодии в бутилка" включва 

създаване на седем песни. Песните ще 

бъдат записани в студио и представени в 

онлайн пространството в YouTube, 

Facebook, Twitter. Също така ще бъдат 

предоставени за излъчване на 

радиостанциите в страната. През 2021 г. 

Невена Пейкова ще ги изпълнява и на 

своите концертните изяви.

Прект на млад и перспективен изпълнител със 

сериозна професионална биография. Разписан е 

добре, има ясни цели и публики. Отговаря на 

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

TI 144 20 IND3572 769

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Нови медии

Образовате

лен

Десислава 

Илчева 

Йорданова

Щуропътешествие 

online

"Щуропътешествие online" е видео 

поредица, която ще отведе децата от 

начална училищна възраст в "кухнята" на 

театъра и киното. Поредицата ще е 

достъпна онлайн, което ще даде 

възможност на децата да се докоснат до 

тези изкуства въпреки ограниченията 

наложени от извънредната ситуация. 

Настоящият проект предвижда 

създаването на два пилотни епизода от 

нея, по един за театъра и киното.

Проектът е свързан с адаптиране, надграждане на 

един готов сценичен продукт "Щуропътешествие 

в света на театъра и киното" чрез средствата на 

видео поредица. Проектът е детайлно и 

аргументирано описан с определена 

образователна насоченост към деца от 8 до 11 

години. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5069 770 Театър драма

калин начев 

илиев

Създаване на нова 

българска пиеса с 

четири действащи 

лица със заглавие 

Изпепеляване и 

разпространение 

на нейното 

адаптирано 

съдържание в 

публична среда и 

онлайн с 

участието на 

двама актьори.

Пиесата се фокусира върху огромната 

празнота и ожесточението,които нахлуват 

в дома на едно семейство поради разпада 

на ценностната система.Може ли 

хармонията и доверието да бъдат 

възстановени когато страхът, отчаянието и 

липсата на перспектива са успели да 

ерозират и външната среда? Мит ли е 

силата на човешката решителност за 

промяна? Освен оригинален текст се 

предвижда и създаване на адаптиран 

вариант, който ще бъде представен 

публично и онлайн.

Проектът е актуален и се вписва в рамките на 

програмата. Авторът има капацитет да го развие, 

тъй като е работил в тази област в предишните си 

успешни творчески изяви. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5183 771

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Нови медии

Образовате

лен

Цветелин Петров 

Йолов

Щуропътешествие 

online

"Щуропътешествие online" е видео 

поредица, която ще отведе децата от 

начална училищна възраст в "кухнята" на 

театъра и киното. Поредицата ще е 

достъпна онлайн, което ще даде 

възможност на децата да се докоснат до 

тези изкуства въпреки ограниченията 

наложени от извънредната ситуация. 

Настоящият проект предвижда 

създаването на два пилотни епизода от 

нея, по един за театъра и киното.

Проектът е свързан с адаптиране, надграждане на 

един готов сценичен продукт "Щуропътешествие 

в света на театъра и киното" чрез средствата на 

видео поредица. Проектът е детайлно и 

аргументирано описан с определена 

образователна насоченост към деца от 8 до 11 

години. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5296 772

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект

Калоян Георгиев 

Николов

Многокамерно 

дигитализиране 

на спектакъла 

Дъщерята на 

самурая

Проектът предвижда да бъде 

многокамерно дигитализиран спектакъла 

Дъщерята на самурая като по този начин 

се превърне в самостоятелно аудио-

визуално произведение.

Групов проект за дигитализиране на театрален 

спектакъл. Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Реализирането му 

ще допринесе за творческото развитие на 

участниците. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5256 773

Игрално 

кино

Драма, 

Комедия. 

Къса форма 

18-20 

минути

Стоян 

Светозаров 

Дойчев

Герман - работно 

заглавие

5-годишният Тео, баща му и бременната 

му майка отиват на село при баба му по 

време на голяма суша. Развинтеното 

въображение на детето го впуска в 

българския фолклорен свят докато 

родителите му не изчезват. Тео е убеден, 

че ритуалът за дъжд - Герман, при който 

се погребва малка глинена фигура във 

вода, е причината нероденото му братче 

да е пуснато по течението на реката. В 

опита си да го спаси, детето се дави, но е 

спасено от местния поп.

Проектът е описан детайлно и аргументирано, 

ясно е зададена целта и посланието. Подкрепата 

за реализацията на проекта би допринесла за 

професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3854 774

Аудиовизуа

лни 

изкуства

фотография, 

видео

Васил Стефанов 

Илиев

Куратори по 

време на 

карантина

Видео, календар и изложба представяща 

12 водещи български куратори на 

съвременно изкуство заснети в спалните 

им. Кратки видео интервюта с тях и 

фотографска изложба с портретите им.

Проектът е съпътстващ целите и приоритетите на 

програмата. Би могъл да бъде по-детайлно и 

аргументирано предложен.  Не става достатъчно 

ясно каква е третата част в развитието на проекта. 

Проектът ще допринесе за творческото развитие 

на кандидата. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND2928 775

Документал

но кино

документал

но кино

 

късометраж

но кино

Симеон Петев 

Цончев

Срещи с 

архитектурния 

модернизъм на 

София

"Срещи с архитектурния модернизъм на 

София" е проект за късометражен 

документален филм, представящ няколко 

от най-изящните сгради от този период в 

София. Какво крие историята им? Кой стои 

зад създаването им? Опознаването и 

популяризирането им е важна част от 

опазването на културното ни наследство и 

крайъгълен камък в изследването на 

миналото на изключителните архитекти, 

творили в първата половина на 20-ти век.

Добре аргументиран проект, който отговаря на 

целите на програмата ще допринесе за 

документиране и популяризиране на 

архитектурното наследство на София. Кандидатът 

има опит необходим за реализирането на 

проекта. Подкрепата ще допринесе за 

професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4907 776

Интердисци

плинарен 

проект, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства

Стефан 

Михаелов 

Артамонцев

110 години от 

рождението на 

Стефан Гечев

По случай 110 години от рождението на 

българския писател, преводач и поет 

Стефан Гечев през 2021 бих искал да 

изработя специален кратък биографичен 

клип за него, както и отделна детайлна 

биографична секция. Планирам да ги 

преведа на гръцки, френски и английски 

език в стила на създадената от мен 

четириезична културна уеб платформа 

www.stefangechev.com и да ги публикувам 

във всички онлайн канали, свързани с 

платформата и посветени на Гечев.

Проектът следва целите на програмата. Създава 

дигитална страница за съвременна българска 

поезия, като подборът на авторите отразява 

творческото виждане на преводача. С 

намерението си кандидатът е провокиран да 

приложи усвоените компетентности по 

художествен превод. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5363 777

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Документал

но кино, 

Интердисци

плинарен 

проект

Документал

ен филм

Ясен Захариев 

Харалампиев

Димитър Ненов и 

измеренията на 

изяществото

120 години след рождението си, един от 

ярките умове на България - блестящият 

композитор, пианист и архитект - Димитър 

Ненов, все още не е достатъчно познат на 

публиката. Затова настоящият проект 

предвижда биографично изследване и 

професионално заснемане на 

произведения за пиано от композитора и 

създаване на музикално-документален 

филм, който по увлекателен начин да 

разкаже на публиката за личността и 

творчеството на Димитър Ненов.

Проектът изцяло отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Идеята за създаване 

на музикален филм за Димитър Ненов е принос 

за българската култура. Описанието на проекта 

разкрива сериозна предварителна работа, целите 

и конкретните дейности са аргументирани. 

Кандидатът е професионалист с богат опит. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5173 778

Документал

но кино

Габриела 

Атанасова 

Шкодрова

Варна - 

архитектурната 

столица на 

България

Проектът има за цел да представи 

сградите в града под формата на 

късометражен документален филм. 

Детайлите на тези места допринасят за 

красивата визия и характерното излъчване 

на града и съдържат в себе си 

дългогодишна история.

Проектът отговаря на целите на програмата ще 

допринесе за документиране и популяризиране 

на архитектурното наследство на Варна.  

Подкрепата ще допринесе за професионалното 

развитие на млад артист. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5494 779 Фолклор

Симона Жулиет 

Симеонова 

Джейн Моник

" Змея от Старо 

Ляски"

Създаване на музикален видео проект 

свързан с културно-историческото 

наследство на България, Преразказване на 

легенда от Бъгарския фолклор и 

етнология.

Интересна идея с потенциал, но оскъдно описана 

и аргументирана. Подкрепата ще позволи на 

кандидата да се развие професионално. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND4401 780

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, 

Културно 

предприема

чество, 

Литература уеб книга

Мира 

Александрова 

Петрова

Уеб книгата 

"Наръчник за 

осъзнат и 

устойчив живот"

Дигитален двуезичен проект на актуална тема. 

Кандидатът притежава необходимия опит за 

реализиране на проекта. Дейностите дават шанс 

да продължи творческата си дейност. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4478 781

Приложни 

изкуства

Юлиана 

Кирилова 

Герасимова

Иконописта - 

претворената вяра 

на българщината

Проектът си поставя за цел да представи 

по достъпен начин българската 

иконописна традиция.

 Изследването на процеса на 

преминаването на традициите през 

вековете е необходимо, за да се осъзнаят 

корените на българската култура - 

национални и духовни.

 Затова проектът включва както 

историческите етапи в развитието на 

иконописта, така и изследване на 

техниката и технологията на българската 

икона.

Проектът отговаря формално на критериите  на 

програмата , не е добре обоснован и ясно 

разписан. Не е обоснована нуждата то 

предварително изследване на иконописната 

традиция. Липсват съществени детайли като 

например кои икони ще бъдат пресъздадени. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND3411 782

Документал

но кино

документал

но кино

 

късометраж

но кино

Яна 

Александрова 

Алексиева

Срещи с 

архитектурния 

модернизъм на 

София

"Срещи с архитектурния модернизъм на 

София" е проект за късометражен 

документален филм, представящ няколко 

от най-изящните сгради от този период в 

София. Какво крие историята им? Кой стои 

зад създаването им? Опознаването и 

популяризирането им е важна част от 

опазването на културното ни наследство и 

крайъгълен камък в изследването на 

миналото на изключителните архитекти, 

творили в първата половина на 20-ти век.

Добре аргументиран проект, който отговаря на 

целите на програмата ще допринесе за 

документиране и популяризиране на 

архитектурното наследство на София. Кандидатът 

има опит необходим за реализирането на 

проекта. Подкрепата ще допринесе за 

професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5312 783

Анимацион

но кино

Анимация, 

Драма

Теодора 

Веселинова 

Георгиева

Анимационен 

филм "Мираж"

Проект за кратък анимационен филм, 

базиран върху стихотворението на млада 

авторка. С

 поетичен текст като задкадров глас, и 

изпълнение свързано с иновативни 

техники на

 анимиране, ще се популяризира таланта 

на българските творци. Съвместен проект 

между

 мотивирани студенти, търсещи своят път 

в авторските решения и успехи.

Иновативен проект, който ще създаде културен 

продукт в съответствие с целите на програмата. 

Проектът би подпомогнал творческото развитие 

на млад човек. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5047 784

Дигитални 

изкуства

Комедия, 

приключенс

ко, фентъзи, 

образовател

ни 

приказки.

Йордан Бойчев 

Бойчев

Онлайн 

измислици - 

дигитални 

истории за деца

Създаване на нов видео продукт "Онлайн 

измислици", който има за цел да 

стимулира учениците да развиват своето 

въображение, както и да бъдат 

мотивирани да участват със свои 

предложения като по този начин се 

насърчи тяхната креативност. В проекта 

ще бъдат апробирани компоненти от арт 

анимационен подход, актьорско 

майсторство, визуалното изкуство и 

импровизационния театър.

Проектът е насочен към млада аудитория. 

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата. Комисията предлага конкретизиране 

на обхват, конкретни дейности, резултати и 

подход към аудиторията в хода на реализация на 

проекта. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND4639 785

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Етнология, 

Игрално 

кино, 

Фолклор

Драма, 

Комедия. 

Къса форма 

18-20 

минути

Кристина 

Валентинова 

Самсарова

Герман - работно 

заглавие

5-годишният Тео, баща му и бременната 

му майка отиват на село при баба му по 

време на голяма суша. Развинтеното 

въображение на детето го впуска в 

българския фолклорен свят докато 

родителите му не изчезват. Тео е убеден, 

че ритуалът за дъжд - Герман, при който 

се погребва малка глинена фигура във 

вода, е причината нероденото му братче 

да е пуснато по течението на реката. В 

опита си да го спаси, детето се дави, но е 

спасено от местния поп.

Проектът е описан детайлно и аргументирано, 

ясно е зададена целта и посланието. Подкрепата 

за реализацията на проекта би допринесла за 

професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5508 786

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Етнология, 

Игрално 

кино, 

Културологи

я, Фолклор

Драма, 

Комедия. 

Къса форма 

18-20 

минути

Биляна Петрова 

Тодорова

Герман - работно 

заглавие

5-годишният Тео, баща му и бременната 

му майка отиват на село при баба му по 

време на голяма суша. Развинтеното 

въображение на детето го впуска в 

българския фолклорен свят докато 

родителите му не изчезват. Тео е убеден, 

че ритуалът за дъжд - Герман, при който 

се погребва малка глинена фигура във 

вода, е причината нероденото му братче 

да е пуснато по течението на реката. В 

опита си да го спаси, детето се дави, но е 

спасено от местния поп.

Проектът е описан детайлно и аргументирано, 

ясно е зададена целта и посланието. Подкрепата 

за реализацията на проекта би допринесла за 

професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5321 787 Танц

Оперета/мю

зикъл

Виктория 

Бориславова 

Илиева

ВИТОРОЖКА, 

оперета за деца и 

юноши по 

приказка на Ангел 

Каралийчев.

Създаване на хореография и подготовка 

на деца за изпълнението на танците в 

оперетата за деца и юноши Виторожка, по 

приказка на Ангел Каралийчев, с либрето, 

стихове и музика от Владо Любенов 

/Владимир Любенов Петров/, представена 

пред публика чрез заснемането и в 

отделни музикални клипове-арии/песни и 

танци, като цялостно музикално 

произведение.

Проектът е групов, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Авторски музикално-

сценичен продукт, има дефинирани ясни цели и 

целеви групи. Кандидатът е професионален 

композитор. Популяризира се българско 

културно съдържание, включително и през 

интернет среда. Предлагам проектът да бъде 

подкрепен. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4979 788

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Литература, 

Нови 

медии, 

Театър Н/П

Димитър Петров 

Калиновски

Разказвач на 

Чудеса

В сътрудничество с Георги Михалков - 

режисьор реализиране на постановка и 

професионално заснемане на четири 

моноспектакъла по емблематични 

разкази на Елин Пелин, Йордан Йовков, 

Йордан Радичков и Валентин Караманчев, 

с участието на актрисата Ива Караманчева, 

и публикуването им в специално създаден 

за целта канал в стрийминговата 

платформа YouTube.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата, тъй като съдържа аргументи за 

устойчивост на проектното предложение, ясна 

стратегия за адаптиране към кризисната 

ситуация, въвеждане на иновативен подход за 

представяне и популяризиране на емблематично 

българско културно съдържание, публично 

разпространение на планираните дейности. 

Кандидатът е нужен за проекта и реализациите 

на дейностите ще допринесе за творческото му 

развитие. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5504 789

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект

Художестве

на 

инсталация

Иван Петков 

Ямалиев

Обратна 

перспектива

Изложбата Обратна перспектива 

разглежда феноменът на соцносталгията. 

От една страна тя произтича от 

идеализацията на миналото от някои 

хора, следствие на илюзиите, 

реконструкциите, нарушенията и 

деформациите на паметта, т.е. ако 

обществените норми тогава, наложени от 

комунистическата диктатура 

продължаваха и днес, тези хора биха били 

други. От друга страна е резултат от 

разочарованието им от т.нар. преход.

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 IND5526 790

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект

Милен Иванов 

Младенов

Многокамерно 

дигитализиране 

на спектакъла 

Дъщерята на 

самурая

Проектът предвижда да бъде 

многокамерно дигитализиран спектакъла 

Дъщерята на самурая като по този начин 

се превърне в самостоятелно аудио-

визуално произведение.

Групов проект за дигитализиране на театрален 

спектакъл. Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Реализирането му 

ще допринесе за творческото развитие на 

участниците. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4674 791

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Игрално 

кино, Нови 

медии

Трагикомед

ия

Ангел Иванов 

Наков Помощ!

Онлайн интерактивната поредица 

разказва историята на четирима колеги, 

остнали без работа по време на 

пандемията от Covid-19. Случайно 

попаднал във виртуалния им разговор 

мъж, споделя, че иска да сложи край на 

живота си. А те, като наивни спасители, 

привидно успяват да помогнат и дори 

получават хонорар. Заформя се тандем 

"супергерои". А всъщност четиримата в 

своята алчност, са попаднали в нечия 

чужда схема.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата, детайлно представен и добре 

аргументиран. Разписани са подробно целите, 

етапите на реализация, с потенциал за устойчиво 

развитие. Творческият замисъл е интересен и 

обещаващ. Кандидатът има необходимите опит и 

квалификация за качествената реализация на 

проекта. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2700 792

Игрално 

кино

Късометраж

ен филм. 

Драма

Емилиян Емилов 

Атанасов Не перфектни

"Не перфектни" - късометражен филм, 

базиран на детските спомени на героите, 

обединени и видени през очите на 

незряща шивачка. И как преживените в 

детството емоции повлияват формирането 

на характера на съответния герой.

Проектът би допринесъл за развитие на 

българското културно съдържание в сферата на 

късометражното кино. Кандидатът притежава 

необходимата квалификация за създаването на 

качествено екранно произведение. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND5035 793

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, 

Културно 

предприема

чество, 

Литература уеб книга

Борислава 

Борисова 

Андонова

Наръчник за 

осъзнат и 

устойчив живот

Уеб книгата "Наръчник за осъзнат и 

устойчив живот" има за цел по 

развлекателен и ангажиращ

 начин да запознае читателя с темата за 

устойчивия начин на живот и животът с 

нулев отпадък.

 Книгата предлага версия както на 

български, така и на английски език. 

Насочена е към широка

 аудитория с различен социален профил. 

Предвижда се заснемането на тийзър 

видео с цел

 популяризиране на книгата.

Дигитален двуезичен проект на актуална 

тема.Кандидатът притежава опит, дейностите 

дават шанс на кандидата за надграждане на 

творческо портфолио. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND5096 794

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Танц

Пространств

ена 

инсталация 

в публична 

среда, 

пърформан

с, видео

Силвия 

Добромирова 

Чернева ПАРАШУТ

ПАРАШУТ е ефирна надуваема 

инсталация, предназначена за 

пърформънс в градска и

 ландшавфт среда.Проектът цели 

заснемането на серия експерименти, 

които изследват

 концепцията както в социална посока, 

провокирайки участието на минувачите, 

така и в

 творческа, изследвайки дизайна през 

движение и видеокадър. Пет видео 

миниатюри ще

 пресъздадат естетиката и концепцията на 

инсталацията в аудио-визуален език, ще

 покажат откритото по време 

импровизациите.

Оригинален и модерен проект, добре 

представена концепция, кандидатите имат 

потенциал и опит за успешното му реализиране, 

привличане на публики и устойчивост. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND4967 795

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, 

Културно 

предприема

чество, 

Литература уеб книга

Марина 

Димитрова 

Червенкова Уеб книга

Уеб книгата /Наръчник за осъзнат и 

устойчив живот/ има за цел по 

развлекателен и ангажиращ начин да 

запознае читателя с темата за устойчивия 

начин на живот и животът с нулев 

отпадък. Книгата предлага версия както на 

български, така и на английски език. 

Насочена е към широка аудитория с 

различен социален профил. Предвижда се 

заснемането на тийзър видео с цел 

популяризиране на книгата.

Кандидатът притежава опит, дейностите дават 

шанс на кандидата за надграждане на творческо 

портфолио. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND3438 796

Изящни 

изкуства

Скулптура - 

Арт 

инсталация 

от слама

Велика 

Любомирова 

Прахова

Фют и Ян - 

Дуалистично

Скулптурната арт инсталация "Фют и Ян - 

Дуалистично", е материалната част от 

дуетното партньорство с артиста-музикант 

Росен Захариев,и представлява 

композиция от сламени скулптури на 

всеизвестните приятели-приключенци-Ян 

Бибиян и Дяволчето Фют , незабравими 

литературни рожби на писателя Елин 

Пелин. Размера на скулптурната арт 

инсталация от слама ще е в размер 

100/100/100 см., за да може да бъде 

разположена във вътрешно пространство.

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 IND5427 797

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика

Джаз и Поп 

Музика

ЖИВКО ПЕТРОВ 

ЖИВКОВ

ЮЛИ - създаване и 

разпространение 

на мултимедиен 

културен продукт 

в сферата на 

музикалното и 

екранните 

визуални изкуства

Създаване на културен продукт /песен с 

видеоклип/ с авторско съдържание, 

обединяващо в себе си поетичното, 

музикалното и аудио-визуалните изкуства. 

Разпространение и популяризиране на 

българска култура, чрез съвременни 

технологии, за неограничен период след 

реализиране на продукта пред широка 

публика /включително международна/ по 

достъпен, ангажиращ и интерактивен 

начин.

Проект на доказан артист и професиналист, който 

предполага качествена реализация. Ясно описани 

и аргументирани дейности и план за 

популяризация. Отговаря на целите и 

приоритетите на програмта. Предлага се за финансиране.



TI 144 20 IND1219 798

Игрално 

кино, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Театър

Елица Танева 

Йовчева 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. Идеята за екранен разказ в  

три монологични игрални епизода би спомогнала 

за съхраняването на културната ни памет и би 

преоткрила личността на поета Гео Милев. Предлага се за финансиране.

TI 144 20 IND2345 799

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика

Джаз, Поп 

музика

Димитър 

Стайков 

Карамфилов

ЮЛИ - СЪЗДАВАНЕ 

И 

РАЗПРОСТРАНЕНИ

Е НА 

МУЛТИМЕДИЕН 

КУЛТУРЕН 

ПРОДУКТ В 

СФЕРАТА НА 

МУЗИКАЛНОТО И 

ЕКРАННИТЕ 

ВИЗУАЛНИ 

ИЗКУСТВА

Създаване на културен продукт /песен с 

видеоклип/ с авторско съдържание, 

обединяващо в себе си поетичното, 

музикалното и аудио-визуалните изкуства. 

Разпространение и популяризиране на 

българска култура, чрез съвременни 

технологии, за неограничен период след 

реализиране на продукта пред широка 

публика /включително международна/ по 

достъпен, ангажиращ и интерактивен 

начин.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата. Кандидатът е изявен джаз басисти и 

в контекста на груповия проект е абсолютно 

необходим. Проектът има висок потенциал за 

успешна 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 IND2807 800

Игрално 

кино

Късометражен 

игрален филм. 

Драма

Стефан Павлов 

Куцаров НЕ ПЕРФЕКТНИ

Филмът, ще проследява пет истории, 

основаващи се на детските спомени на 

героите.

Реализацията на проекта би подкрепила 

създаването на нов художествен продукт. 

Проектът би допринесъл за развитие на 

българското културно съдържание в сферата 

на късометражното кино и би спомогнала за 

професионалното развитие на кандидата.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND1314 801

Интердисци

плинарен 

проект

3D Танцов 

Филм

Стефани 

Димитрова 

Ханджийска INNER BLOOM

INNER BLOOM е танцов филм, който представя 

различните стадии на женствеността със 

средствата на хореографията и 3D 

анимацията. 

 Проектът е дело на хореографa Стефани 

Ханджийска и аниматорa Гьорги Десподов, и 

цели да създаде визуално впечатляващ 

продукт,в който жената и женското тяло са 

протагонист и творец на света около себе си. 

 Филмът цели да докосне широката 

аудитория от зрители и да комуникира 

стойностите на хореографията и жените 

артисти.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмта като планира създаването на 

авторски творчески проект представящ по 

достъпен начин танцов филм. Проектът е 

цялостно представен като включва публично 

представяне на резултатите и има план за 

разпространение. Кандидатът има 

необходимите опит и квалификация за 

реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5044 802 Музика

Класическа 

музика

София Трайчова 

Колева

Магията на 

струните

"Магията на струните" е образователен 

проект с основна цел популяризиране на 

инструмента арфа. Той включва 3 модула:

 1.Индивидуални уроци за деца на възраст 4-

10г. на малка и келтска арфа

 2.Представяния на инструмента арфа под 

формата на интерактивни музикално-

образователни занимания с актовно 

включване на публиката пред няколко 

различни типа аудитории

 3.Съвместни концерти на децата от целевата 

група и преподавателя

Проектът е музикалнообразователен и в 

голяма степен отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Насочен е към 

деца от 4 до 10 години. Подробно е описан. 

Предвидено е интерактивно провеждане. 

Кандидатът е млад амбициозен 

професионален музикант с творчески 

потенциал. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3642 803 Фотография

Вяра 

Венцеславова 

Антонова "Арт Обектив"

"Арт Обектив" ще бъде една пътуваща 

фотоизложба, която ще посети три от 

кварталите на Пловдив, за да може да я видат 

повече хора. Всяко откриване ще е 

съпроводено със съпътстващо събитие - 

разнообразна програма, включваща различни 

видове изкуство.

Проектът отговаря на заложените цели на 

програмата и ще се подпомогне за 

професионалната изява на млад фотограф в 

Пловдив. Предвижда се и изработване на 

фотокнига, освен трите издания на 

изложбата, съпътстващи музикални и 

публични събития, което ще привлече 

разнообразна публика. Предлага се за финансиране

Входящ номер



TI 144 20 IND5037 804

Интердисци

плинарен 

проект

3D танцов 

филм

Гьорги Десподов 

Десподов INNER BLOOM

INNER BLOOM е танцов филм, който представя 

различните стадии на женствеността със 

средствата на хореографията и 3D 

анимацията. 

 Проектът е дело на хореографa Стефани 

Ханджийска и аниматорa Гьорги Десподов, и 

цели да създаде визуално впечатляващ 

продукт,в който жената и женското тяло са 

протагонист и творец на света около себе си. 

 Филмът цели да докосне широката 

аудитория от зрители и да комуникира 

стойностите на хореографията и жените 

артисти.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата като планира създаването на 

авторски творчески проект представящ по 

достъпен начин танцов филм. Проектът е 

цялостно представен като включва публично 

представяне на резултатите и има план за 

разпространение. Кандидатът има 

необходимите опит и квалификация за 

реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5016 805 Музика

Модерна 

Музика и Джаз

Росен Борисов 

Захариев

Фют и Ян - 

Дуалистично

Музикалната композиция "Фют и Ян - 

Дуалистично" е по-флуидната и свободна като 

форма част от дуетното партньорство с 

артиста-скултор Велика Прахова,и ще 

представлява музикално произведение с 

дължина мин. 5 минути .изобразяващо 

идиоматично , в ритъм, хармония и 

импровизажия, противоречивите емоции в 

едно, като път за израстване в целостта.

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 IND4684 806

Архитектура

, Дизайн

Марина 

Георгиева 

Димитрова Града на хората

Проектът ще представи композиция от кадри 

на значими локации в столицата, които могат 

да претърпят развитие с цел подобряване на 

облика и функционирането на градската 

тъкан. Проектът представя интерактивна 

изложба от илюстрации на селектираните 

кадри, които съдържат концептуално 

предложение за интервенция с цел 

провокиране на публичен дебат за 

териториално развитие на града и 

интегриране на гражданите в културното 

управление.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Каднидатът има 

необходимия опит за изпълнение на 

предложения проект. Комисията препоръчва 

конркетизиране на дейности, резултати и 

подход към аудиторията в ход на 

изпълнение на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4888 807 Музика

Творческа 

услуга

Илко Руменов 

Биров

Първи стъпки в 

китарата

"Първи стъпки в китарата" е поредица от 10 

видеа, която ще бъде в услуга на всеки, който 

иска да започне да свири на китара. Идеята за 

този проект идва най-вече от опита ми като 

музикант и учител по китара. Често съм 

получавал интересни въпроси от начинаещи 

за дадено умение - курсът отговаря на тези 

въпроси. Сред произведенията, разглеждани 

по време на курса ще има такива от 

българския фолклорен репортоар, както и на 

български композитори.

Проектът отговаря в голяма степен на целите 

и приоритетите на програмата. Създаването 

на образователен видеопродукт "Първи 

стъпки в китарата" е полезен. 

Оригиналността му е заложена в 

предложения методически репертоар, в 

който се включват произведения от 

български композитори и примери върху 

фолклорни мелодии. Кандидатът има 

нужния професионален опит. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5480 808

Интердисци

плинарен 

проект детски

Венелина 

Венелинова 

Петрова

Приключения в 

стихотворения

Образователни, но увлекателни кратки 

истории в рими за деца от 2 до 6 години с 

протагонисти братче и сестриче, засягащи 

ежедневни "проблемни" ситуации като 

тръгване на детска градина, идване на ново 

бебе вкъщи и др. Стихотворенията ще се 

публикуват на специално създадена Фейсбук 

страница и ще бъдат изработени видеа с 

илюстрации, в които текстът ще бъде написан 

и прочетен от глас зад кадър.

Проект за образователни и увлекателни 

кракти истории за деца. Проектът има ясна 

целева аудитория като комисията 

препоръчва развитие на плана за 

разпространение. Проектът отговаря на 

целите и приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3514 809 Музика

Асен 

Светославов 

Хайдутов

Създаване на 

оригинална 

музика за 

танцовия 

спектакъл УБУНТУ, 

репетиции и 

представяне пред 

публика

В рамките на проекта музикантът 

перкусионист Асен Хайдутов ще създаде и 

изпълни оригинална музика за спектакъла на 

Танцова компания Дюн "Убунту". Музиката за 

спектакъла ще включва перкусионни сесии в 

рамките на 30 -40 мин. Използваните 

инструменти ще бъдат: африканско джембе, 

индийско удо, рейнстик.Проектът ще бъде 

представен в две премиерни представления в 

Младежки Културен Център Бургас.Основен 

партньор по проекта е Сдружение Танц БГ.

Проектът е в съзвучие с целите на 

програмата и е развит детайлно, с ясни цели 

и ориентиран към конкретни целеви групи. 

Кандидатът има необходимия 

професионален опит, за да реализира добър 

продукт, проектът отговаря на приоритетите 

на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4555 810

Изящни 

изкуства

Цветан Иванов 

Лазаров

Дървото - 

Универсум и 

връзка между 

световете

Да бъде създадена колекция от 21 нови 

живописни картини в маслена техника на 

тема "Дървото - Универсум и връзка между 

световете", в която да бъде показана 

взаимовръзката между естествата - 

материалното и духовното, личното и 

общочовешкото, националното и 

универсалното.

 Формалният образ на тази идея е дървото, 

като връзка между отделните светове и в 

същото време, като завършен отделен свят, 

приютил в себе си реални и митологични 

същества и образи.

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 IND2355 811

Интердисци

плинарен 

проект, 

Културна 

антрополог

ия, Театър

Театър на 

сетивата

Златина 

Данаилова 

Толева

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 за реализация на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4067 812

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Литература

Емил Цветанов 

Йотовски

Истории с 

неочакван край

Създаване на радиодраматизации по 

литературни произведения, професионално 

записани с актьорски гласове и 

професионална постродукционна обработка. 

Произведенията ще бъдат предоставяни за 

безплатно слушане в интернет.

Въпреки че проектът не е достатъчно 

конкретизиран и детайлизиран, творческите 

изяви на автора му до сега предпоставят 

успешната му реализация. Авторът 

притежава потенциал за творческо развитие. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3017 813

Интердисци

плинарен 

проект, 

Културна 

антрополог

ия, Театър

Театър на 

сетивата

Михаил 

Детелинов 

Димов

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 за реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5547 814

Аудиовизуа

лни 

изкуства Подкаст

Нейтън Адисън 

Купър

Риба на сухо/ Fish 

Out of Water

Личността е като пъзел, на който трябва да 

наредиш всички парченца, ако искаш да 

получиш цялата картина. Но какво се случва, 

ако смесиш част от парченцата с тези от 

различен пъзел? Пъзелът се обърква и 

картината се превръща в загадка.

 Риба на сухо е подкаст епизод от Н. Купър и 

Е. Гацов - аудио произведение, което 

изследва как себеусещането е повлияно от 

средата, в която живееш и какво се случва, 

когато тази среда рязко се смени.

Проектът е описан детайлно и 

аргументирано, с ясно очертани дейности и 

цели. Създаването на нов авторски аудио-

дигитален проект с висока художествена 

стойност би допринесъл за развитието на 

българското културно съдържание. 

Реализацията на проекта би допринесла за 

професионалното развитие на кандидата

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4222 815

Дигитални 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Музика, 

Хорово 

изкуство

Елица 

Николаева 

Стефанова

Инвенции на 

светлината

Музикални изпълнения на Колегиум ОСАННА 

ще бъдат записани и споделени за 

разпространение, придружени съответно от 

специално създадени видеоклипове. Темата 

на произведенията е пряко обвързана със 

светлината и нейните проявления - физически 

и духовни.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Подробно са описани 

задачите, целевите групи. Крайният продукт 

предвижда публично представяне на 

планираните дейности. Предпоставки за 

добро представяне на крайния резултат в 

съвременните платформи за видео 

споделяне. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4112 816

Аудиовизуа

лни 

изкуства Джаз видео

Васел Методиев 

Спасов "Piece for Peace"

"Piece for Peace" е заглавието на най-новата 

композиция на композитора и пианист Васил 

Спасов, която е записана и се очаква да 

получи своята премиера през февруари 2021 

г. Проекта е за създаване на аудиовизуален 

продукт - клип, с който произведението да 

получи напълно завършен вид в който идеята 

за мира в социален личен и общочовешки и 

план да бъде изповядвана и проповядвана от 

музиката във взаимовръзка с визуалното 

изкуство.

Васил Спасов е един от водещите джаз 

артисти в България и проектът му е написан 

напълно в съзвучие с целите и приоритетите 

на програмата. Има ясно описани развития и 

посочени целеви групи. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5466 817

Игрално 

кино

Mистерия, 

ужаси

Румен 

Владиславов 

Русев

Смъртоносен трак - 

Death Track

"Смъртоносен трак" е късометражен филм на 

ужасите, чиято историята се развива в 

рамките на една злочеста нощ. Младо момче, 

Мич, получава на телефона си файл, който 

съдържа странна музика, притежаваща 

силата да погуби всеки свой слушател. В 

опита си да се спаси от фатален край, 

момчето ненадейно въвлича със себе си 

невинни хора и те се озовават в клопката на 

мъртвешката мелодия.

Целите на проекта се ограничават в 

създаването на жанров късометражен филм. 

Идеята  за наратив на проекта не е 

мотивирана. Проектът не отговаря на целите 

и приоритетите на програмата.   Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND3028 818

Изящни 

изкуства живопис

Милена 

Димитрова 

Мишева

Изложба живопис 

"Улиците на 

Капана" на 

Милена Мишева 

във виртуална 

галерия "Ателие 

42"

"Ателие 42" ще представи селекция от 

живописни произведения на Милена 

Мишева, вдъхновени от архитектурата и 

цялостния дух на квартал Капана в град 

Пловдив. Работата на автора ще може да 

бъде разгледана на сайта на "Ателие 42" 

където произведенията ще бъдат 

представени в отделна секция, привличайки 

публика не само от България, но и от цял свят.

Проектът отговаря на приоритетите и целите 

на програмата.  Кандидатът притежава 

необходимата квалификация за 

реализиране на проекта, което е видимо от 

досегашния му опит. Проектът ще допринесе 

за професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4418 819 Музика

класическо и 

оперно пеене

Марио Христов 

Христов

Музикални 

диалози с Добри 

Христов

Проектът Музикални диалози с Добри 

Христов, цели да популяризира българското 

национално наследство в лицето на 

творчеството на композитора, за да запази 

българската традиция в световното 

музикално наследство. Проектът обхваща 

народни преработки, солови песни и 

църковни песнопения. Насочен е към новите 

публики - младите хора, ученици, българи в 

чужбина и широката публика. Участниците в 

проекта са пет професионални оперни певци, 

свободни артисти.

Проектът е групов, отговаря на  целите и 

приоритетите на програмата. Изпълнителите 

са професионална формация с доказан успех 

и пред чуждестранната публика. Това 

предполага творчески потенциал и добър 

резултат. Предвидени са интерактивни 

крайни продукти. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4966 820 Музика

Класическо и 

хорово пеене

Христо Божанов 

Божанов

Музикални 

диалози с Добри 

Христов

Проектът Музикални диалози с Добри 

Христов цели да популяризира българското 

национално наследство в лицето на 

творчеството на композитора и полагащото 

му се място в световната музикална 

култура.Обхваща народните 

преработки,солови песни,църковни 

песнопения.Насочен е към българската и 

световна публика посредством участието на 

свободниартисти,професионални оперни 

певци.

Проектът е групов, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Изпълнителите 

са професионална формация с доказан успех 

и пред чуждестранната публика. Това 

предполага творчески потенциал и добър 

резултат. Предвидени са интерактивни 

крайни продукти. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5043 821 Музика

Класическо и 

хорово пеене

Асен Йорданов 

Гюров

Музикални 

диалози с Добри 

Христов

Проектът Музикални диалози с Добри 

Христов цели да популяризира българското 

национално наследство в лицето на 

творчеството на композитора и полагащото 

му се място в световната музикална 

култура.Обхваща народните 

преработки,солови песни,църковни 

песнопения.Насочен е към българската и 

световна публика посредством участието на 

свободниартисти,професионални оперни 

певци.

Проектът е групов, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Изпълнителите 

са професионална формация с доказан успех 

и пред чуждестранната публика. Това 

предполага творчески потенциал и добър 

резултат. Предвидени са интерактивни 

крайни продукти. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4989 822

Интердисци

плинарен 

проект, 

Театър

Мултимедийн

а 

интерактивна 

пърформанс-

лекция

Димитър 

Христов Узунов

Как да се 

превърнеш в 

Айнщайн за един 

час

КАК ДА СЕ ПРЕВЪРНЕШ В АЙНЩАЙН ЗА ЕДИН 

ЧАС е мултимедийна и интерактивна 

пърформанс-лекция. Тя е колаборация между 

Димитър Узунов, режисьор и актьор, и 

Никола Налбантов, сценограф и видео-артист 

с награда и номинация за ИКАР. Спектакълът 

ще бъде под формата на one man show и ще 

разкрие по един забавен, интригуващ и 

завладяващ начин как всеки един от нас може 

да се превърне в творчески гений. 

Спектакълът се реализира в чест на сър Кен 

Робинсън.

Проектът засяга темата за креативността и 

механизмите, които всеки човек може да 

отключи в себе си, за да се превърне в 

изключителен творец в областта, в която е 

избрал. Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Кандидатът е 

необходим за реализацията на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5041 823 Музика

класическо и 

хорово пеене

Николай Иванов 

Биков

Музикални 

диалози с Добри 

Христов

Проекта" Музикални диалози с Добри 

Христов" цели да популяризира българското 

национално наследство в лицето на 

творчеството на композитора и полагащото 

му се място в световната музикална 

култура.Обхваща народните 

преработки,солови песни,църковни 

песнопения.Насочен е към българската и 

световна публика посредством участието на 

свободниартисти,професионални оперни 

певци.

Проектът е групов, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Изпълнителите 

са професионална формация с доказан успех 

и пред чуждестранната публика. Това 

предполага творчески потенциал и добър 

резултат. Предвидени са интерактивни 

крайни продукти. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5410 824 Танц н/п

Николай Крумов 

Матев

Неравноделни 

ритми

Неравноделни ритми е проект, който ще 

обедини уникални български народни ритми 

в лазерно танцово шоу, което ще бъде 

представено в Берлин, Германия.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата да популяризира българско 

културно наследство по интерактивен начин. 

Проектът предвижда представяне в 

Германия и ще достигне до широка 

аудитория. Кандидатът демонстрира опит, 

който ще позволи качествено реализиране 

на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4661 825

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Литература

Детска 

литература

Боряна Русинова 

Центнер

Ая в чудния свят 

на буквите

;Ая в чудния свят на буквите; е проект за 

детска книжка, която популяризира 

българското културно съдържание и събужда 

у децата любопитството към писмеността и 

нейното основополагащо значение за 

цивилизацията. Книжката съдържа тридесет 

кратки истории и оргинални и авторски 

илюстрации, посветени на буквите от 

българската азбука. Вяка буква е изобразена 

като приказен герои със собствен характер и 

визия.

Проектът предвижда създаването на детска 

книга за буквите с оригинални илюстрации и 

текст. Проектът отговаря на приоритетите и 

целите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4978 826 Музика

класическо и 

хорово пеене

Найден Иванов 

Камарашев

Музикални 

диалози с Добри 

Христов

Проектът Музикални диалози с Добри 

Христов цели да популяризира българското 

национално наследство в лицето на 

творчеството на композитора и полагащото 

му се място в световната музикална 

култура.Обхваща народните 

преработки,солови песни,църковни 

песнопения.Насочен е към българската и 

световна публика посредством участието на 

свободниартисти,професионални оперни 

певци.

Проектът е групов, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Изпълнителите 

са професионална формация с доказан успех 

и пред чуждестранната публика. Това 

предполага творчески потенциал и добър 

резултат. Предвидени са интерактивни 

крайни продукти. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2920 828

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект

Димитра 

Атанасова 

Попова

Многокамерно 

дигитализиране 

на спектакъла 

Дъщерята на 

самурая

Проектът предвижда да бъде многокамерно 

дигитализиран спектакъла Дъщерята на 

самурая като по този начин се превърне в 

самостоятелно аудио-визуално 

произведение.

Групов проект за дигитализиране на 

театрален спектакъл. Проектът отговаря на 

целите и приоритетите на програмата. 

Реализирането му ще допринесе за 

творческото развитие на участниците. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5026 829

Музика, 

Нови 

медии, 

Фолклор, 

Хорово 

изкуство

Музика: 

Български 

фолклор, Поп, 

Електронна 

музика

Моисей Славев 

Стойчев Презареждане

Концепция, Реализация, Композиране, 

аранжимент и изпълнение на музикални 

произведения с мотиви подчертаващи 

стойността и дълбочината на българския 

фолклор.

Проект на млад екип с амбициозната идея 

да представи  фолклорната традиция по нов 

и интерактивен начин. Идеята има 

потенциал за реализация, отговаря на 

целите и приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3114 830 Музика

Поп, джаз, 

класика

Гергана 

Димитрова 

Костадинова

Дебютен авторски 

концерт на 

Гергана 

Костадинова.Виде

опремиера "Once 

again"

Ще бъде организиран дебютен концерт на 

Гергана Костадинова. Репертоарът ще 

включва авторски композиции - 

инструментални и вокални, повлияни от 

различни жанрове - джаз, поп, класика, 

фолклор. Те ще бъдат изпълнени солово от 

Гергана Костадинова - пиано и вокал. 

 По време на концерта ще бъде представена и 

премиерата на видеото към песента "Once 

again" - вторият сингъл от предстоящия албум 

"Сбъднати Луни".

Проектът е разписан спрямо целите и 

приоритетите на програмата. Има 

дефинирани ясни цели и целеви групи, а 

крайният продукт предвижда 

популяризиране на българско културно 

съдържание, включително и през интернет 

среда. Кандидатът има потенциал за 

реализиране на добра музикална 

продукция. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5449 831

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Литература

Детска 

литература

Феликс Феликс 

Центнер

Ая в чудния свят 

на буквите

;Ая в чудния свят на буквите; е проект за 

детска книжка, която популяризира 

българското културно съдържание и събужда 

у децата любопитство към писмеността и 

нейното основополагащо значение за 

цивилизацията. Книжката съдържа тридесет 

кратки истории и оргинални авторски 

илюстрации, посветени на буквите от 

българската азбука. Всяка буква е изобразена 

като приказен герой със собствен характер и 

визия.

Проектът предвижда създаването на детска 

книга за буквите с оригинални илюстрации и 

текст. Проектът отговаря на приоритетите и 

целите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3176 832 Музика

обработен 

фолклор, 

електронна 

музика

Тихомир Иванов 

Георгиев

"12 пъти 

България"

"12 пъти България" е проект, съчетаващ 

музика /обработка на фолклор/ и 

изобразително изкуство /живопис/, както и 

включване на модерни форми /дигитални 

медии/ за представяне, популяризиране и 

разпространение. Проектът включва издаване 

на музикален албум с 12 авторски обработки 

на български фолклорни теми, които ще 

бъдат илюстриране с 12 оригинални 

живописни произведения, представящи 

красотата на българската природа през 

различните сезони.

Проектът отговаря формално на 

приоритетите на програмата като 

заложените изложба и музикален албум са 

свързани с българското и са обосновани 

само като най-общо намерение без 

конструктивно описание по същество. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND5216 833

Документал

но кино

Документален 

филм

Георги 

Красимиров 

Краев

Антарктида , 

ледена магия

Проектът планира да бъде създаден 

документален филм за преживяванията на 

един участник в 22 българска експедиция до 

Антарктида. Консултант на филма ще бъде 

професор Христо Пимпирев , създател и 

ръководител на Българския антарктически 

институт. Ще бъде създадена и постоянно 

действаща интерактивна изложба, която ще 

включва фотоси, макети на действащ вулкан, 

на движещи се ледници, на нашата база и на 

остров Ливингстън,и др.

Проектът е детайлно описан и аргументиран. 

Кандидатът ясно е описал  дейностите и 

целите на проекта - популяризиране на 

дейността на участниците в 22рата българска  

ексепдиция до Антарктида. Проектът 

кореспондира с приоритетите на 

програмата. 

Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3085 834 Театър

Имровизацион

ен театър

Димитър 

Христов 

Захариев Гледна точка

Импровизационен спектакъл, който изследва 

различните гледни точки за "истината" в 

дадена ситуация. Една история, вдъхновена 

от предложенията на публиката и разказана 

през гледната точка на различните 

персонажи.

  Сюжетът ще бъде изграден на монологичен 

принцип. Актьорите се редуват и развиват 

историята паралелно.Целта е да поведем 

публиката в лабиринт от ситуации, които 

изграждат цялостна, логична и вълнуваща 

история.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата, планирайки да създаде нов 

авторски спектакъл в интерактивния и 

атрактивен формат на импровизационния 

театър. Проектът е цялостно представен и 

има ясен план за публично разпространение 

на резултатите. Кандидатът има нужните 

опит и квалификация за реализация на 

проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4332 835

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика, 

Хорово 

изкуство

Георги Тодоров 

Попов

Инвенции на 

светлината

Проектът "Инвенции на светлината" е 

създаден, за да направи достояние на широка 

публика творческите достижения от 

последните три години на петима български 

музиканти, композитор и изпълнители. Богат 

репертоар, съставен от старинни, съвременни 

и нови български песнопения ще бъде 

студийно записан. Аудиоматериалът ще бъде 

концептуално и естетически оформен в аудио-

визуален продукт, така че да може да се 

разпространява атрактивно в публичната 

среда.

Проектът е групов, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Идеята е 

интересна. Подробно са описани задачите, 

целевите групи. Крайният продукт 

предвижда публично представяне на 

планираните дейности. Предпоставки за 

добро представяне на крайния резултат в 

съвременните платформи за видео 

споделяне. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5210 836

Документал

но кино

Документален 

филм

Мария Емилова 

Семерджиева

Антарктида , 

ледена магия

Проектът планира да бъде създаден 

документален филм за преживяванията на 

един участник в 22 българска експедиция до 

Антарктида. Консултант на филма ще бъде 

професор Христо Пимпирев , създател и 

ръководител на Българския антарктически 

институт. Ще бъде създадена и постоянно 

действаща интерактивна изложба, която ще 

включва фотоси, макети на действащ вулкан, 

на движещи се ледници, на нашата база и на 

остров Ливингстън,и др.

Проектът отговаря на целите на програмата 

и е детайлно аргументиран. Кандидатът е 

удожник на филма, куратор на изложбата. 

Проектът ще допринесе за професионалното 

развитие на кандидатата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5214 837

Документал

но кино

Документален 

филм

Ричард Угочуку 

Чукума

Антарктида , 

ледена магия

Проектът планира да бъде създаден 

документален филм за преживяванията на 

един участник в 22 българска експедиция до 

Антарктида. Консултант на филма ще бъде 

професор Христо Пимпирев , създател и 

ръководител на Българския антарктически 

институт. Ще бъде създадена и постоянно 

действаща интерактивна изложба, която ще 

включва фотоси, макети на действащ вулкан, 

на движещи се ледници, на нашата база и на 

остров Ливингстън,и дp.

Проектът отговаря на целите на програмата 

и е детайлно аргументиран. Кандидатът е 

фотограф на филма и отговаря за монтажа на 

филма и подготовката на фотографиите за 

изложбата. Проектът ще допринесе за 

професионалното развитие на кандидатата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3689 838 Танц

съвременен 

танц

Милен Живков 

Петров 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 IND4721 839

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика, 

Хорово 

изкуство

Борис-Михаил 

Георгиев Попов

Инвенции на 

светлината

Проектът "Инвенции на светлината" е 

създаден, за да направи достояние на широка 

публика творческите достижения от 

последните три години на петима български 

музиканти, композитор и изпълнители. Богат 

репертоар, съставен от старинни, съвременни 

и нови български песнопения ще бъде 

студийно записан. Аудиоматериалът ще бъде 

концептуално и естетически оформен в аудио-

визуален продукт, така че да може да се 

разпространява атрактивно в публичната 

среда.

Проектът е групов, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Идеята е 

интересна. Подробно са описани задачите, 

целевите групи. Крайният продукт 

предвижда публично представяне на 

планираните дейности. Предпоставки за 

добро представяне на крайния резултат в 

съвременните платформи за видео 

споделяне. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5008 840 Литература Поезия

Владимир 

Ангелов 

Димитров

ПОЕМИ ОТ 

ВЛАДИМИР 

АНГЕЛОВ

Проектът "ПОЕМИ ОТ ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ" 

включва написването, дизайна и 

оформлението, предпечатната подготовка, 

реализацията и луксозното издаване на две 

мои стихосбирки - "НА РОДНА ПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ" и "СЕЛФИ-ПОЕМИ", които ще 

потопят читателя в две напълно различни 

реалности: в повърхностното, злободневно 

ежедневие на нашата татковина, отразено 

чрез огледалото на сатирата и в по-дълбоките 

пластове на емоционалността на отделния 

индивид.

Според заявените намерения проектът е 

разностилен, противоречив и неизяснен в 

частта на сатиричната му насоченост и с това 

рискува да бъде неправилно разбран. 

Предполага неясно художествено внушение. 

Като такъв трудно би допринесъл за целите 

и приоритетите на програмата. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND3603 841

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект

Късометражен 

експеримента

лен филм, 

видео арт

Кристина 

Бориславова 

Спасовска

УЛИЦАТА Е 

ТОЛКОВА НЕЖНА

Късно вечер, млади хора излизат от метрото. 

Ходейки като зомбита, те вървят унесено из 

централните улици на град София, докато не 

спрат пред пътен знак СТОП. 

 Със задружни усилия, решително, 

методично, групата сваля знака на земята, 

изтръгвайки го от асфалта... само за да го 

издигнат отново малко след това.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата. Кандидатът притежава опит, 

дейностите дават шанс на кандидата за 

надграждане на творческо портфолио. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND2860 842 Театър

драматичен 

моноспектакъ

л

Благой Бойчев 

Бойчев

"Ходене по 

кръчмите" - 

моноспектакъл

Ходене по кръчмите е проект за 

моноспектакъл на Благой Бойчев по 

едноименния текст на Бойчо Бойчев. 

Главният персонаж е част от група студенти 

по философия, които след успешно взети 

изпити, решават да обиколят всички кръчми в 

София, за да отпразнуват края на семестъра. В 

кръчмите прозират как общуването между 

хората и състраданието се превръщат в 

екзистенциална потребност. Накрая всичко 

приключва в изтрезвителя.

Проектът отговаря на целите на програмата. 

Кандидатът е режисьор и актьор и е с 

необходимия опит за реализация на 

проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2941 843 Музика

Поп, рок, 

alternative, 

EDM

Кирил Свиленов 

Хаджиев

Нова музика в 

България

Въпреки създалите се трудни времена, лятото 

на 2020 година премина в не малко публични 

изяви пред публика, зажадняла за живот в 

нормално темпо и преодоляла страха. Това 

ме вдъхнови да побързам с плановете си за 

създаване на нова музика и в началото на 

следващата година да представя и 

промотирам пред същата тази публика своя 

първи албум!

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и популяризира българско 

културно съдържание. Проект на млад и 

перспективен изпълнител, който ще помогне 

в утвърждаването му на музикалната сцена. 

Проектът стимулира създаването на 

авторско  музикално съдържание, което 

отговаря изцяло на целите и приоритетите 

на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2909 844

Изящни 

изкуства, 

Нови 

медии, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Културна 

антрополог

ия

визуални 

изкуства, 

критичен 

анлиз и 

проучване

Михаела 

Миладинова 

Лакова

Антология на 

Паметта

"Антология на Паметта" е едно 

антропологическо и визуално изследване в 

Средните и Западни Родопи във формата на 

видео разказ / есе. Основния мотив е 

колективната ни памет, запечатала се през 

фолклорни мотиви, орални истории и богато 

културно наследство. Аз, като визуален артист 

ще изследвам темата за идентичността сред 

помаците тяхната образност, ритуали и 

комплексните им взаимовръзки като 

предлагам един нов прочит през призмата на 

камерата ми.

Интересен и добре аргументиран проект, 

който отговаря на целите на програмата. 

Проектът ще допринесе за документиране и 

популяризиране културното наследство на 

помаците в България. Кандидатът има опит 

необходим за реализирането на проекта. 

Подкрепата ще допринесе за 

професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND0742 845

Музика, 

Фолклор

Фолклор

 Джаз

Райна Славчева 

Василева

Фолклор на 

кръстопът

Проектното предложение включва 

композиране на авторски пиеси,които ще 

бъдат включени в дебютния албум на 

младата изпълнителка.Авторката 

експериментира с фолклора ни,придава му 

нова визия,като търси основно провокация,за 

да разчупи мнението на публиката 

за"скучния" фолклор и залага на иновативни 

и креативни методи и го прави по-достъпен 

за младите и за всички ценители на музиката 

в унисон със заобикалящата ни актуалност и 

своенравното ни съвремие

Проектът е описан детайлно и отговаря на 

целите и приоритетите на програмата. 

Младата изпълнителка има потенциал и 

реализирането на проекта би спомогнало 

професионалното й развитие.ю Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4959 846 Музика Поп музика

Стела Василева 

Георгиева

Създаване на 

авторска дуетна 

песен на 

български език, с 

последващ видео 

клип и медийно 

разпространение.

Създаване на дуетна песен на български език 

с модерно звучене. Предвижда се да бъде 

ангажиран екип от реномирани творци. 

Процесът на създаване на песента ще бъде в 

следния ред: аудио продукция /композиране, 

аранжиране, изработка на текст, миксиране и 

мастериране/ ; видео продукция /сценарий, 

режисура, хореография на балет, заснемане, 

редакция и монтаж/ ; Реклама и медийно 

разпространение.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и популяризира българско 

културно съдържание. Проект на млад и 

перспективен изпълнител, който ще помогне 

в утвърждаването му на музикалната сцена. 

Проектът стимулира създаването на 

авторско  музикално съдържание, което 

отговаря изцяло на целите и приоритетите 

на програмата. . Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5383 847 Театър

Мария 

Драгомирова 

Сапунджиева "ПЕТЪК, 13-ти"

"Петък, 13-ти" е проект за създаване, 

провеждане и разпространение на 

премиерен за българската театрална сцена 

спектакъл, по една от най-успешните 

комедийни пиеси на световноизвестния 

драматург и сценарист Жан-Пиер Мартинес, с 

преобладаващ творчески екип от артисти от 

независимия културен сектор.

Проектът представя ясни цели и целева 

група с конкретни дейности и постижими 

резултати за реализация и публично 

разпространение (вкл. и в дигиталното 

пространство) на нов театрален спектакъл. 

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата. Кандидатът има водеща роля и 

нужните опит и квалификация за успешна 

реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2587 848 Музика Поп музика

Теодор Бойков 

Батуров

Създаване на 

авторска дуетна 

песен на 

български език, с 

последващ видео 

клип и медийно 

разпространение.

Създаване на дуетна на песен на български 

език с модерно звучене. Предвижда се да 

бъде ангажиран екип от реномирани творци. 

Процесът на създаване на песента, ще бъде в 

следния ред: аудио продукция /композиране, 

аранжиране, изработка на текст, миксиране и 

мастериране/ ; видео продукция /сценарий, 

режисура, хореография на балет, заснемане, 

редакция и монтаж/ ; Реклама и медийно 

разпространение.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и популяризира българско 

културно съдържание. Проект на млад и 

перспективен изпълнител, който ще помогне 

в утвърждаването му на музикалната сцена. 

Проектът стимулира създаването на 

авторско  музикално съдържание, което 

отговаря изцяло на целите и приоритетите 

на програмата. Препоръчваме 

детайлизиране на съдържание в хода на 

изпълнение на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4999 849

Изящни 

изкуства

живопис, 

графика, 

реставрция

Ивон Стефанова 

Кючукова РеСтАрт

Проектът "РеСтАрт" показва създаването на 

живописни и графични произведения на 

изкуството в ателие, в домашни условия, 

представянето на експозиция в галерия и 

онлайн, както и процесът на реставрацията, 

който включва опазването и съхрачнението 

на оригиналния и автентичния им вид, за по-

дълъг период от време.

Проектът  е с неясен фокус и липсва 

информация относно етапи на реализация и 

мотивация. Идеята за изложба е непълна и 

немотивирана. Не се предлага за финансиране



TI 144 20 IND5384 850 Театър

Фахрадин 

Хасанов 

Фахрадинов "ПЕТЪК, 13-ти"

"Петък, 13-ти" е проект за създаване, 

провеждане и разпространение на 

премиерен за българската театрална сцена 

спектакъл, по една от най-успешните 

комедийни пиеси на световноизвестния 

драматург и сценарист Жан-Пиер Мартинес, с 

преобладаващ творчески екип от артисти от 

независимия културен сектор.

Проектът представя ясни цели и целева 

група с конкретни дейности и постижими 

резултати за реализация и публично 

разпространение (вкл. и в дигиталното 

пространство) на нов театрален спектакъл. 

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата. Кандидатът има водеща роля и 

нужните опит и квалификация за успешна 

реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5327 851 Театър

Димитър Павлов 

Павлов

Щура наука без 

скука

Щура наука без скука!

 Едно забавно, интерактивно театрално 

представление, пълно с вълшебства и 

чудесии! Със средствата на изкуството ще 

запознаем детската публика с чудния свят на 

науката и познанието, ще наблюдават 

истински научни опити и експерименти, които 

приличат повече на атрактивни фокуси или 

вълшебства, а вкъщи ще могат да покажат 

някои от тях на близките си, използвайки 

напълно безопасни продукти от кухнята на 

мама.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Подробно аргументиран е и 

популяризира българско културно 

съдържание. Предназначен е за детска 

аудитория и планираните дейности са 

интерактивни. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2252 852

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Музика, 

Нови 

медии, 

Танц, 

Театър

Съвременен 

танц, 

Виртуална 

реалност. 

Експеримента

лна музика

Росен Младенов 

Михайлов Нюанси свобода

Поредица онлайн демонстрации/уроци по 

съвременен танц, хореографска и музикална 

импровизация във VR среда. Крайният 

продукт ще е достъпен и в конвенционален 

2D формат в интерактивни онлайн 

платформи.

 VR и интерактивните филми, ще направят 

зрителите част от сценичното действие. Всеки 

от тях може да научи заснетата хореография 

или да създаде своя авторска, 

експериментирайки с импровизационните 

задачи и музикално-звуковата среда.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата като съчетава и популяризира 

различни форми на изкуството и планира 

публично разпространение на резултатите в 

дигитална среда. Кандидатът има 

необходимите опит и квалификация за 

качествено изпълнение на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2678 853

Интердисци

плинарен 

проект

Спектакъл / 

перформанс

Войн Тодоров 

Войнов

АННА-Палиндром 

на поведение

Проектът е посветен на прабаба ми Анна 

Войнова, която е била актриса, политик и 

активист и умира измъчвана в затвора през 

1930 г. в София, заради политическите си 

позиции по време на фашистки репресии. С 

изтрити досиета и неналична информация 

към нея, аз като артист ще артикулирам факти 

и части от Българската история в мулти 

комплексния период от миналия век, 

разказано в паралел и релация с настоящето, 

чрез собствената ми семейна история.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата изследвайки нов подход за 

синтезиране на материал на база, на който 

да бъде създадено ново перформативно 

представление. Проектът е детайлно 

представен и добре аргументиран. 

Кандидатът има необходимите опит и 

квалификация за реализация на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND2748 854

Аудиовизуа

лни 

изкуства,лл

л 

Фотография

Онлайн и 

офлайн 

платформа за 

съвременно 

изкуство

Мартина 

Чавдарова 

Стефанова

NEXT Balkan: Level 

2

"NEXT Balkan" е платформа за обмен и 

сътрудничество на творци и специалисти по 

изкуствата от балканските страни, която 

създадох и менажирам от 2019 г. Тя се състои 

от серия събития онлайн и офлайн: изложби, 

конференции, пърфоманси и др. с фокус 

върху младата сцена. След няколко успешни 

събития в София и Белград предстоят такива в 

Нови Сад, Сплит, Тирана, както и 

изграждането на сайт и онлайн журнал за 

споделяне на опит и текстове върху темата.

Добре аргументиран проект, който отговаря 

на целите на програмата ще допринесе за 

популяризиране на българско културно 

съдържание не само в страната, но и в 

чужбина. Кандидатът има опит, необходим 

за реализирането на проекта. Привлечени са 

редица културни организации като 

партньор. Проектът прiтежава потенциал за 

надграждане и устойчивост. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2771 855

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Танц Танц филм

Христо 

Йорданов 

Симеонов ВИК PREP

ВИК PRE ще създаде 5 късометражни танц 

филма-демо версии на дългосрочен проект, 

интерпретиращ темата за разрушителната 

енергия и нейното възможно 

трансформиране в конструктивна 

креативност. Зад идеята застават 6-ма артисти 

от съвременното българско кино и танц. Чрез 

взаимодействието между двете изкуства 

авторите създават многопластов въздействащ 

продукт с актуално за българския контекст 

съдържание, който да достигне до оптимален 

брой публики.

Проектът е детайлно описасан и 

аргументиран с ясни дейности и цели - 

създаване и разпространение на 5 кратки 

авторски танц филма. Реализацията на 

проекта би допринесла за професионалното 

развитие на кандидата. Кандидатът има 

нужните опит и квалификация за реализация 

на проекта. 

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2870 856

Интердисци

плинарен 

проект

Илюстрация, 

независимо 

арт издание, 

уебсайт

Андреа 

Любомирова 

Попйорданова Първа линия

Първа линия е проект, обвързан с историята 

на един от емблематичните курорти по 

българското черноморие - Слънчев бряг. 

Проектът планира осъществяване на 

проучване за трансформацията от 50-те 

години до сега; издаване на две публикации 

по темата; самостоятелна изложба на рисунки 

и разговори със специалисти от различни 

сфери - дизайнери, архитекти и урбанисти, 

както и представяне на архивни материали; 

публична дискусия по темата.

Проектът отговаря на целите на програмата. 

Проектът включва популяризирането на 

широк спектър на жанрово съдържание. 

Кандидатът притежава необходимите 

квалификация и опит за реализацията му. 

Дейностите дават шанс на кандидата за 

надграждане на творческо портфолио. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5328 857

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Културен 

мениджмън

т, Културно 

предприема

чество, 

Кураторска 

дейност, 

Нови 

медии, 

Дигитални 

изкуства, 

Културно 

наследство Н/П

Петя Стефанова 

Чалъкова

5new Blog - 

курирано 

виртуално поле с 

подкаст за 

съвременното 

българско 

изкуство

5new Blog e курирано виртуално поле с 

подкаст за съвременното българско изкуство, 

в което родните художници разказват за своя 

художествен свят. Блогът събира на едно 

място опита на родните творци, скъсява 

дистанцията между публика и художник и 

дава нов поглед към изкуството, в дигитална 

приобщаваща и достъпна среда. Насочен е 

към широката публика и представя по 

независим начин актуалната история на 

съвременното българско изкуство.

Проектът отговаря на заложените цели на 

програмат, чрез него ще се допринесе за 

изграждането на виртуално пространство за 

среща на творците и укрепване на 

популяризирането на тяхното творчество. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5512 858 Музика Поп

Мария 

Красимирова 

Илиева

Създаване на 

авторска песен

Най-голямото вдъхновение за всеки артист е 

неговата публиката, а 2020г ни лиши от 

възможността да бъдем заедно. Аз се 

изразявам най-добре чрез музика и имам 

привилегията публиката ми да е с мен вече 

20г. Предвид обстановката и несигурността, в 

които живеем, начинът да надградим 

връзката ни е чрез споделяне на нова музика. 

Проектът ми включва създаване на песен и 

интерактивното интегриране в процеса на 

почитателите ми посредством социалните 

мрежи.

Проектът е описан подробно. Кандидатът е 

изявен български поп артист и има нужния 

опит за реализиране на проекта. Проектът 

отговаря на целите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5428 859

Музика, 

Фолклор, 

Хорово 

изкуство

Акапелна 

музика, 

камерни 

вокални 

ансамбли

Константин 

Пламен Бейков

"Спектрум етно: 

вокални 

отпечатъци"

"Спектрум етно: вокални отпечатъци" е 

проект на Константин Бейков и Янко Янков, 

който чрез три авторски композиции полага 

концептуалната основа на предстоящия втори 

самостоятелен албум на Spectrum Vocal Band. 

Избраният творчески подход поставя акцент 

върху модерната интерпретация на теми от 

българския фолклор в нови авторски творби 

за акапелна формация с фокус върху 

красотата на най-съвършения музикален 

инструмент: човешкия глас.

Проект на арстисти с професионална 

биография и опит, предполагаща 

изключително качествен продукт. 

Интерпретирането на фолклорната традиция 

от подготвени професионално млади творци 

спомага достигането ѝ до нови публики. 

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5351 860

Изящни 

изкуства

Скулптура, 

Дърворезба

Сава Косев 

Драганов Мъжко хоро

Проекта Мъжко хоро ще представлява 

Композиция от свързани дървени скулптури 

на 5 мъжки фигури, прегърнати в съединен 

мъжки танц-хоро-размера ще е 100/150/15 

см.

Проектът е оригинален, отговаря на 

заложените цели на програмата, ще 

подпомогне творческо развитие на 

кандидата.Скулптурната дървена комозиция 

ще обживи гр. Трявна. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4930 861

Анимацион

но кино, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Игрално 

кино, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Театър

Александра 

Христова 

Майдавска 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 IND2668 862

Литература, 

Музика

Катя Николова 

Близнакова

ВЕЧНОСТ ОТ 

МЕЧТИ

Музикално-поетичен авторски спектакъл на 

певицата и поетеса Катя Близнакова по 

едноименната стихосбирка. Да потънем в 

дебрите на женските мечти,трепети и любов.

Проект на артист с дългогодишно 

присъствие на сцената. Представя българско 

творческо съдържание и в тази връзка 

отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Комисията препоръчва по-

детайното описание и конкретизиране на 

дейностите в проекта при неговото 

изпълнение. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5324 863 Нови медии

Денис 

Тихомирович 

Янчев

TikTokArtCultureB

G

TilTokArtCultureBG е проект, с който ще се 

представи българската култура и изкуства 

като музика танц, кино и театър и др. в 

платформата за видео съдържание -TikTok. 

Целта е да се популяризират културни 

събития и творци от различни сфери сред 

младата аудитория от 16 до 35 годишна 

възраст, която е сред основните потребители 

на платформата и сред чужденците, които 

посещават България.

Проектът отговаря на целите на програмата. 

Проектът допринася за популяризиране на 

българско културно съдържание. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND1925 864 Театър

Театрален 

спектакъл

Стефан Кирилов 

Кирилов ДНК

Реализация на пиесата "ДНК" на Денис Кели 

за първи път на българска сцена, която ще 

изследва темата за насилието сред младите 

като резултат от незаинтересоваността на 

обществото и липсата на здрава семейна 

среда. Проектът цели да повдигне по-широка 

обществена дискусия относно агресията сред 

младежите и е финансиран от НФК по 

програма "Дебюти" за 2019г. Началото му 

беше отложено във връзка със създалата се 

ситуация около пандемията от COVID-19.

Проектът търси дофинансиране на дебютен 

проект за реализация на пиеса. Проектът 

отговаря на целите на програмата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND2978 865

Музика, 

Танц

Класическа 

музика и 

съвременен 

танц

Надежда 

Димитрова 

Цанова

Концерт-

спектакъл Chacona-

Dialogues

Проектът предвижда създаване, подготовка и 

реализация на камерен Концерт-спектакъл 

"Chacona - dialogues" от Надежда Цанова, 

съвместно с Александра Драгова и Росен 

Идеалов. Ще представи модерен прочит на 

музика от съвременни български 

композитори, като ги преплита със сегменти 

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

партита в ре минор, като същевременно ги 

превъплъти в модерен танц.

Проект на изключително талантлив млад 

артист с богата професионална биография. 

Ярките изяви през последните години и 

активното участие в различни проекти и 

формации дават сериозна заявка за 

качествен продукт. Проектът отговаря на 

всички цели и приоритети на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5372 866 Музика

Реге, рок, 

фолклор, 

авторска песен

Димитър 

Георгиев 

Георгиев - 

Таралежков

Запис на нов 

албум на група 

Таралеща

Запис на втори албум на група Таралеща. 

Върху основата на вече популярните от 

изпълнения на живо пред публика български 

авторски песни с текстове със силно социално 

звучене, да се издаде албум с богато 

разработени аранжименти, изградени върху 

хармониите на джаз-акордеон, кавал и 

саксофон.

Проектът отговаря на целите на програмата 

и е добре аргументиран. Кандидатът е с 

потенциал да реализира успешно проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2656 868 Театър

Импровизацио

нен театър

Сребрина 

Тимофеева 

Георгиева Гледна точка

Импровизационен спектакъл, който изследва 

различните гледни точки за "истината" в 

дадена ситуация. Една история, вдъхновена 

от предложенията на публиката, и разказана 

през гледната точка на различните 

персонажи. Сюжетът ще бъде създаден на 

монологичен принцип - актьорите представят 

отделните персонажи и развиват историята 

паралелно. Целта е да поведем публиката в 

лабиринт от ситуации, които изграждат 

цялостна, логична и вълнуваща история.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата, планирайки да създаде нов 

авторски спектакъл в интерактивния и 

атрактивен формат на импровизационния 

театър. Проектът е цялостно представен и 

има ясен план за публично разпространение 

на резултатите. Кандидатът има нужните 

опит и квалификация за реализация на 

проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3318 868 Музика Латин/джаз

Антоанела 

Ивелинова 

Петрова "Остани с мен"

Остани с мен е авторска песен, която 

предстои да бъде създадена от български 

атор Антоанела Петрова на български език. Тя 

обединява творческото милене на автор на 

текст и музика и е предназначена да развива 

желанието за написване на българска музика. 

Идеята е песента ще бъде пусната за ротация 

по българските радиостанции и в онлайн 

пространството със заснет мейкинг клип.

Проектът изцяло отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Кандидатът е 

млад и талантлив изпълнител, има 

потенциал да реализира качествен продукт. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3201 869

Аудиовизуа

лни 

изкуства

Онлайн влог с 

поезия

Елизабет 

Бориславова 

Марангозова

Учи поезия с 

Елизабет 

Марангозова

Проектът с работно заглавие "Учи с мен 

поезия" представлява формат със 

стихотворения, които се изучават в училище и 

са част от официалната програма на МОН, 

пресъздадени като аудио-визуални 

произведения. Целта на този проект е да 

представи на учениците в гимназиален етап 

на обучение творбите които изучават в 

часовете по Български език и Литература, по 

алтернативен начин, чрез средствата на 

късометражното кино.

Амбициозен проект на млада актриса. 

Проектът е с потенциал за представяне пред 

ученическата аудитория на поезия по лесен 

и възприемлив начин. Поркетът отговаря на 

целите и приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5431 870

Анимацион

но кино

Късометражен 

Анимационен 

филм

Павел Андреев 

Кулев

Анимационен 

проект Рибари

Животът на човека е изграден от наблюдения 

и поуки. Често пъти една незначителна на 

пръв поглед случка може да доведе до 

неочаквано правилни решения.

Проектът е добре изграден и аргументиран. 

Отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Идеята за екранен разказ и 

визия са добре мотивирани. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4574 871 Музика

Нова 

българска 

музика

Бистра Славкова 

Петкова

Етюди "Магията 

на хармонията"

Проектът "Магията на хармонията" е авторска 

дванадесеттонова музика на Б. Диляноф за 

клавирен репертоар, включващ 10 етюда със 

средна и висока трудност, събрани в едно 

печатно издание. Целта е да се обогати 

клавирния репертоар с нова българска 

музика и в същото време да се изследват 

новите хармонични, мелодични, както и 

формообразуващи възможности на 

дванадесет тоновата теория . 3 от етюдите ще 

бъдат записани и качени онлайн .

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата и популяризира българско 

културно съдържание. Създаването на 

музикален албум с авторски творби 

обогатява българския клавирен авторски 

репертоар в определена стилистика. 

Професионалнатата автобиография на 

кандидата предполага успешното и 

убедително реализиране на проекта. Ясна 

целева група и цели на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2927 872

Документал

но кино

Късометражен 

документален 

филм/50 мин./

Калоян Евгениев 

Божилов CINEMA GARAGE

Група киноманияци от различни възрасти, 

професии и социален статус-превръщат един 

празен гараж в киносалон. Всеки уикенд три 

години поред те се събират за да гледат 

филми и да ги дискутират разпалено, да 

споделят свои лични грижи и 

радости.Постепенно създават свое Тайно 

Общество и всеки един от тях осъзнава, че не 

само не може да живее без магията на 

киното, но и без останалите членове в 

CINEMA GARAGE.

Проектът е добре аргументиран и детайлно 

описан. Кандидатът е форумирал ясно 

целите, приоритетите и устойчивостта на 

проект. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3525 873 Танц Н/П.

Стефан Емилов 

Николов

"Всички под 

Небето"

Всички под Небето е танцово-музикален 

спектакъл, чието мото е: "Всички сме еднакви 

в многообразието си". Този проект обединява 

танцово и музикално фолклора на България, 

Испания и Ирландия, поднасяйки на 

публиката авторски разработки на автентични 

шедьоври. Една нова "шевица", вплитаща три 

култури, изтъкана от техни ярки 

представители.

Амбициозен многожанров групов проект на 

млади артисти, който отговаря на 

заложените цели на програмата. Идеята е 

интересна със съчетаване на български и 

чужди музикални фолклорни елементи. 

Кандидатът има опит, необходим за 

реализирането на проекта. Привлечен е 

голям екип за реализирането на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5515 874

Интердисци

плинарен 

проект, 

Културна 

антрополог

ия, Театър

Театър на 

сетивата

Цветелина 

Милкова 

Цанкова

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.

Кандидатът не е представил нужният опит 

или квалификация за реализацията на 

заложените творчески дейности. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND0524 875 Музика Инди Поп Рок

Илияна 

Георгиева 

Георгиева

Краткосвирещ 

албум със 

заглавие Never 

gonna let you go

Краткосвирещ музикален албум на групата 

Dead Mans Hat със заглавие Never gonna let 

you go в стил инди поп/рок съдържащ пет 

авторски песни, които са

 изработени през карантината причинена от 

Covid-19 и неговото промотиране онлайн, 

издаване на физически носители и заснемане 

на видеоклип към пилотен сингъл For Me.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и популяризира българско 

културно съдържание.   Добри предпоставки 

за популяризиране на проекта онлайн 

медии, радио и телевизия. Комисията 

препоръчва да се помисли върху по-

подробно и ясно описание на дейностите в 

проекта. Проектът отговаря на целите и 

приоритетите. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5446 876

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Музика, 

Нови 

медии, 

Танц, 

Театър

Съвременен 

танц, 

Виртуална 

реалност. 

Експеримента

лна музика

Александър 

Александров 

Кипров Нюанси свобода

Поредица онлайн демонстрации/уроци по 

съвременен танц, хореографска и музикална 

импровизация във VR среда. Крайният 

продукт ще е достъпен и в конвенционален 

2D формат в интерактивни онлайн 

платформи.

 VR и интерактивните филми, ще направят 

зрителите част от сценичното действие. Всеки 

от тях може да научи заснетата хореография 

или да създаде своя авторска, 

експериментирайки с импровизационните 

задачи и музикално-звуковата среда.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата като съчетава и популяризира 

различни форми на изкуството и планира 

публично разпространение на резултатите в 

дигитална среда. Кандидатът има 

необходимите опит и квалификация за 

качествено изпълнение на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5020 877 Фотография

репортажна 

модна 

фотография

Иван Благоев 

Цуцуманов НЕ СТАРЕЕ

НЕ СТАРЕЕ е социално фотографско 

проучване, публикувано под формата на 

печатно издание и онлайн платформа, 

проследяващо и документиращо състоянието 

на модната и естетическа нагласа на 

застаряващото население в София, България. 

Селекцията от кадри отразява динамичното 

ежедневие на възрастните хора и изследва 

външния им вид и облекло като начин на 

индиректна комуникация.

Добре аргументиран проект с интересна и 

ангажираща тема, разработена чрез 

документалната и социалната фотография. 

Проектът кореспондира с целите на 

програмата и има потенциал да ангажира 

широка аудитория. Кандидатът има опит, 

необходим за реализирането на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5237 878

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Културно 

наследство, 

Фотография

Ралица 

Георгиева 

Георгиева

Направи си сам. 

Преди и сега

Книжно и дигитално издание съставено от 

илюстрации и фотографии, инспирирани и 

базирани от български народни обичаи, 

гадания, практики и ритуали.

Добре аргументиран проект, който отговаря 

на целите на програмата ще допринесе за 

популяризиране на българското 

нематериално наследство чрез 

представянето му със съвременни 

художествени похвати. Кандидатът има 

необходимите професионални умения за 

качественото реализиране на проекта. 

Подкрепата ще допринесе за 

професионалното развитие на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2578 879 Музика Н/П.

Борислав 

Димитров Илиев

"Всички под 

Небето"

"Всички под небето" е танцово-музикален 

спектакъл, чието мото е: "Всички сме еднакви 

в многообразието си". Този проект обединява 

танцово и музикално фолклора на България, 

Испания и Ирландия, поднасяйки на 

публиката авторски разработки на автентични 

шедьоври. Една нова "шевица", вплитаща три 

култури, изтъкана от техни ярки 

представители.

Амбициозен многожанров групов проект на 

млади артисти, който отговаря на 

заложените цели на програмата. Идеята е 

интересна със съчетаване на български и 

чужди музикални фолклорни елементи. 

Кандидатът има опит, необходим за 

реализирането на проекта. Привлечен е 

голям екип за реализирането на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4125 880

Архитектура

, 

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Културно 

наследство, 

Музика, 

Нови 

медии, Танц

Танцово-

музикални 

аудиовизуалн

и 

произведения

Мартин 

Стилиянов 

Тончев

България в Танц / 

Bulgaria In A Dance

"България в танц / Bulgaria In A Dance" 

представлява проект с основна цел 

популяризиране в социалните мрежи /в 

условията на COVID-19/ на емблематични 

български сгради и локации, посредством 

видеа на кратки класически или модерни 

танци, изпълнени пред тях и с музикален 

съпровод на класическа музика.

Добре аргументиран проект, който отговаря 

на целите на програмата.  атрактивен 

творчески замисъл за синергия между танца 

и архитектурното наследство, което 

предполага засилен интерес от по-широка 

аудитория. Има ясна стратегия за 

привличане и участие на публиката. 

Кандидатът демонстрира опит, който ще 

позволи качествено реализиране на проекта. 

Подкрепата на проекта ще насърчи 

творческото му развитие. Проектът има 

потенциал за устойчиво развитие и след 

приключване на планираните дейности Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5616 881

Игрално 

кино, 

Музика

мюзикъл, 

екшън

Никола Георгиев 

Бошнаков

Късометражен 

филм

Създаване на късометражен игрален филм, 

изграден върху авторски сюжет и на базата на 

българска авторска песен. Акцентира се върху 

темата на загубената способност за общуване 

и нарастналото отчуждение в различните 

социални групи, а дори и вътре в тях. 

Използвайки популярния език на мюзикъла, 

филмът ще покаже безпредметността на 

отчуждението и агресията и ще подчертае 

нуждата от адекватно социално общуване, 

независимо от обстоятелствата.

Идеята на проекта е любопитна, но 

аргументацията й не е убедителна. 

Описанието в синопсиса е по-скоро за 

музикален клип към песен на музикална 

група. В музикален план смътно става ясно, 

че ще се използва песен на група Таралеща. 

Липсва конкретика относно екипа, който би 

реализирал късометражния филм. Не се предлага за финансиране



TI 144 20 IND5540 882

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дейност на 

библиотеки 

и архиви, 

Дигитални 

изкуства, 

Документал

но кино, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Културно 

наследство, 

Литература

Не е 

приложимо

Тодор Димитров 

Тодоров

"Прочути 

Непознати"

Създаване на късометражен филм за живота 

и творчеството на поета, драматург, белетрист 

и преводач Кирил Христов. Аудиовизуалният 

продукт ще запознае широката аудиторията 

със значимото присъствие на твореца в 

българската литература. Бохемското писане 

за чувства и изживявания на момента на 

поета са революция за патриархалното 

общество по това време. 

 Филмът ще описва част от биографията, 

творбите, постиженията и интервюта с лица 

от бранша.

Проектът популяризира българското 

културно наследство и има своята 

образователна насоченост. Проектът 

отговаря на целите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5412 883

Анулирана кандидатура, пусната от грешен 

профил,

TI 144 20 IND3288 884 Танц Н/П.

Росен Росенов 

Идеалов

"Всички под 

Небето"

"Всички под Небето" е танцово-музикален 

спектакъл, чието мото е: "Всички сме еднакви 

в многообразието си". Този проект обединява 

танцово и музикално фолклора на България, 

Испания и Ирландия, поднасяйки на 

публиката авторски разработки на автентични 

шедьоври. Една нова шевица, вплитаща три 

култури, изтъкана от техни ярки 

представители.

Амбициозен многожанров групов проект на 

млади артисти, който отговаря на 

заложените цели на програмата. Идеята е 

интересна със съчетаване на български и 

чужди музикални фолклорни елементи. 

Кандидатът има опит, необходим за 

реализирането на проекта. Привлечен е 

голям екип за реализирането на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2742 885

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Интердисци

плинарен 

проект, 

Танц Танцов Филм

Живко Петров 

Желязков След

След е социално ангажиран проект, който 

предвижда създаването и разпространението 

на сайт спесифик танцов филм-screen dance, 

изследващ какво се случва с индивида след 

социалната изолация, обусловена от 

разпространението на COVID-19 и наложената 

пандемична обстановка.

Проектът е представен детайлно, 

аргументирано. Идеята е любопитна, 

описаните дейности, кастинг подсказват за 

ясни цели и устойчивост.

Кандидатът притежава опит, дейностите 

дават шанс на кандидата за надграждане на 

творческо портфолио.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5386 886

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Дизайн, 

Музика, 

Приложни 

изкуства, 

Фотография

Сияна 

Николаева 

Йорданова Пясъчни форми

Проектът Пясъчни форми представлява 

видеоклип към едноименната песен- сингъл 

на певицата Деница Серафим и композитора 

Калин Николов. Сингълът ще бъде част от 

техния първи съвременен албум Ултрамарин 

Лайт,. Във видеоклипа към песента Пясъчни 

форми основна роля има визуалното 

решение на сценичния костюм, който ще 

съвместява в себе си дреха, декор и реквизит. 

Дизайнът му, както и изработката на уникатен 

текстил ще са дело на Сияна Йорданова.

Проект, заявяващ интересна идея за 

съчетаване на музиката с визуалните 

изкуства и модата. Експертната комисия 

предлага по-ясно и аргументирано описание 

на дейностите на различните участници в 

проекта. Проектът отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4934 887

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика

ДЖАЗ И ПОП 

МУЗИКА

Васил Тодоров 

Къркеланов

ЮЛИ-СЪЗДАВАНЕ 

И 

РАЗПРОСТРАНЕНИ

Е НА 

МУЛТИМЕДИЕН 

КУЛТУРЕН 

ПРОДУКТ В 

СФЕРАТА НА 

МУЗИКАЛНОТО И 

ЕКРАННИТЕ 

ВИЗУАЛНИ 

ИЗКУСТВА

Създаване на културен продукт /песен с 

видеоклип/ с авторско съдържание, 

обединяващо в себе си поетичното, 

музикалното и аудио-визуалните изкуства. 

Разпространение и популяризиране на 

българска култура, чрез съвременни 

технологии, за неограничен период след 

реализиране на продукта пред широка 

публика /включително международна/ по 

достъпен, ангажиращ и интерактивен начин.

Проектът отговаря на целите на програмата. 

Кандидатът е изявен оператори и 

фотографи, заснел множество музикални 

концерти. Груповият проект има потенциал 

за успешна реализация. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4865 888

Театър, 

Дигитални 

изкуства, 

Нови 

медии, 

Фотография Драма

Здравка 

Любенова 

Кокалова

Деград: 

Създаване на 

драматургична 

версия и публично 

представяне

Проект за създаване на драматургична версия 

върху сборника с разкази "Деград" и 

публичното й представяне чрез 

реализирането на пърформанс, изграден със 

съвременни иновативни театрални средства, 

последван от дискусия с публиката. Насочен е 

към младата аудитория и почитателите на 

новата българска литература. Проектът цели 

да създаде и развие траен интерес към 

поставянето на съвременни български автори 

на театрална сцена.

Проектът е замислен като интересен 

творчски експеримент. Експертната комисия 

предлага изготвяне на по-детайлен план за 

финансовото осъществяване на проекта. 

Проектът отговаряв на целите и 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5357 889

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Танц Танцов Филм

Ивона Емилова 

Машова След

След е социално ангажиран проект, който 

предвижда създаването и разпространението 

на сайт-спесифик танцов филм-screen dance, 

изследващ какво се случва с индивида след 

социалната изолация, обусловена от 

разпространението на COVID-19 и наложената 

пандемична обстановка.

Проектът е представен детайлно и 

аргументирано. Идеята е любопитна, 

описаните дейности, кастинг подсказват за 

ясни цели и устойчивост. Кандидатът 

притежава опит, дейностите дават шанс на 

кандидата за надграждане на творческо 

портфолио.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4985 890

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Музика

Ивайло 

Стефанов Петров Тази земя

Авторската композиция "Тази земя" е песен 

за любовта към родната земя, която всеки таи 

дълбоко в себе си. Произведението цели да 

породи у слушателя автентичен патриотизъм, 

който тласка индивида към естествена 

отговорност и стремеж за облагородяване на 

средата, в която живее.

Проектът отговаря на целите и приоритетите 

на програмата. Популяризира българско 

културно съдържание. Описан е убедително. 

Кандидатът е млад творец, който има 

потенциал за развитие. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4606 891 Музика детска песен

ДОНО ЦВЕТКОВ 

СЛАВЧЕВ Звездна пътека

Проектът предвижда създаването на нова 

песен за деца и заснемане на видеоклип. 

Песента ще бъде изпълнена и записана от 

детско шлагерно студио ДА и Атанас 

Кателиев, победител в ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ. 

Композиторът на песента е утвърден детски 

автор, с десетки песни, включвани в учебни 

помагала за училища и детски градина. 

Песента ще бъде разпространена в 

национални и международни форуми - 

фестивали, конкурси, концерти и дигитална 

среда.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата в голяма степен и предвижда 

публично разпространение на планираните 

дейности и популяризира българско 

културно съдържание. Професионалната 

автобиография на кандидата предполага 

успешното и убедително реализиране на 

проекта.  Ясна целева група и цели на 

проекта. Работата му по различни проекти, 

свързани със създаване и популяризиране 

на  музикално съдържание за деца 

предполага качествен краен продукт. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3073 892 Танц

Марианна 

Йорданова 

Савова "Огънят в нас"

Създаване на танцова композиция, с 

елементи от българския фолклор. 

Жизнеността и силата на българския дух, ще 

бъдат претворени в образи и движения върху 

прекрасната музика на Теодосий Спасов.

 Динамиката на съвременния танц е присъща 

и близка на младото поколение. Проектът 

цели да привлече и обхване изпълнители до 

18 годишна възраст, като обогати познанията 

им в областта на танцовото изкуство, и им 

предостави възможност за творческа изява.

Проектната идея отговаря на заложените 

цели на програмата. Проектът е детайлно и 

цялостно представен и планира създаването 

на авторски танцов спектакъл по български 

фолклорни мотиви с публично 

разпространение и в дигиталното 

пространство. Кандидатът има опита да 

реализира новата танцова композиция. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4079 893

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Танц Танцов филм

Изабел 

Тихомирова 

Миткова След

След е социално ангажиран проект, който 

предвижда създаването и разпространението 

на сайт-спесифик танцов филм-screen dance, 

изследващ какво се случва с индивида след 

социалната изолация, обусловена от 

разпространението на COVID-19 и наложената 

пандемична обстановка.

Проектът е представен детайлно и 

аргументирано. Идеята е любопитна, 

описаните дейности, кастинг подсказват за 

ясни цели и устойчивост. Кандидатът 

притежава опит, дейностите дават шанс на 

кандидата за надграждане на творческо 

портфолио.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5027 894 Музика ДЕНС

Борис 

Александров 

Яначков Песен ПЕСЕН

Проект, който би подпомогнал творчеството 

и дейността на кандидата. В тази връзка - 

отговаря на целите на програмата. Но е 

описан по изключително лаконичен и 

неубедителен начин, липсва ключова 

информация както в биографията, така и в 

описанието на проекта, което поражда 

съмнения във възможностите и качеството 

на евентуалата му реализация. Не се предлага за финансиране



TI 144 20 IND5630 895 Музика

Алтърнатив 

рок

Иван Данчев 

Йорданов Brain Games

Групата Fat Bertha издаде своя първи сингъл 

Last one on the road , който успешно влезе в 

ротация и класациите на няколко радиа! 

Проектът за който кандидатсваме ще бъде 

първия албум на групата под името Brain 

Games.

Проект на много добри млади музиканти, 

който ще спомогне за реализацията и 

утвърждаването им на музикалната сцена. 

Има предпоставки за добро представяне в 

съвременните платформи за видео 

споделяне. Комисията предлага по-детайлно 

развиване и аргументация на елементи от 

проектното предложение. Проектът отговаря 

на изискванията и приоритетите на 

програмта и се предлага за финансиране. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND0081 896

Танц, 

Фолклор, 

Етнология, 

Културно 

наследство

Традиционен 

фолклор, 

събран с 

теренна 

работа, 

претворен на 

сцена

Диляна 

Александрова 

Курдова

ПО ДРУМИЩАТА 

НА БОРУЙ

ПО ДРУМИЩАТА НА БОРУЙ ще бъде 

хореографска танцова разработка на основата 

на традиционен танцов материал от град 

Стара Загора и селата в околността. 

Стремежът е старото да срещне новото, да се 

покаже как е било, за да бъде запазено и 

предавано и занапред. Създатели са Диляна 

Курдова и Петър Ангелов, млади хореографи 

и радетели на традицията. Ще бъде поставен 

на сцена от Представителен фолклорен 

ансамбъл ШЕВИЦА, гр.София.

Добре аргументиран проект, който отговаря 

на приоритетите на програмата. Проектът ще 

допринесе за изследване, документиране, 

представяне и популяризиране на 

традиционни български хора. Кандидатът 

има доказан опит и умения за 

реализирането на хореографската 

разработка. Подсигурено е партньорство с 

Представителен фолклорен ансамбъл 

ШЕВИЦА. Проектът е с устойчив характер и 

потеницал за добро поседващо 

популяризиране сред по-млада публика. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5595 897 Театър

ХРИСТО 

ВИКТОРОВ 

ГЪРБОВ "ПЕТЪК, 13-ти"

"Петък, 13-ти" е проект за създаване, 

провеждане и разпространение на 

премиерен за българската театрална сцена 

спектакъл, по една от най-успешните 

комедийни пиеси на световноизвестния 

драматург и сценарист Жан-Пиер Мартинес, с 

преобладаващ творчески екип от артисти от 

независимия културен сектор.

Проектът представя ясни цели и целева 

група с конкретни дейности и постижими 

резултати за реализация и публично 

разпространение (вкл. и в дигиталното 

пространство) на нов театрален спектакъл. 

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата. Кандидатът има водеща роля и 

нужните опит и квалификация за успешна 

реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4462 898

Танц, 

Фолклор, 

Етнология, 

Културно 

наследство

Традиционен 

фолклор, 

събран с 

теренна 

работа, 

претворен на 

сцена

Петър Ангелов 

Ангелов

ПО ДРУМИЩАТА 

НА БОРУЙ

ПО ДРУМИЩАТА НА БОРУЙ ще бъде 

хореографска танцова разработка на основата 

на традиционен танцов материал от град 

Стара Загора и селата в околността. 

Стремежът е старото да срещне новото, да се 

покаже как е било, за да бъде запазено и 

предавано и занапред. Създатели са Диляна 

Курдова и Петър Ангелов, млади хореографи 

и радетели на традицията. Ще бъде поставен 

на сцена от Представителен фолклорен 

ансамбъл ШЕВИЦА, гр.София.

Добре аргументиран проект, който отговаря 

на приоритетите на програмата. Проектът ще 

допринесе за изследване, документиране, 

представяне и популяризиране на 

традиционни. български хора. Кандидатът 

има доказан опит и умения за 

реализирането на хореографската 

разработка. Подсигурено е партньорство с 

Представителен фолклорен ансамбъл 

ШЕВИЦА. Проектът е с устойчив характер и 

потеницал за добро поседващо 

популяризиране сред по-млада публика. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND2820 899

Аудиовизуа

лни 

изкуства, 

Танц Танцов филм

Николай 

Владимиров 

Райчев След

След е социално ангажиран проект, който 

предвижда създаването и разпространението 

на сайт-спесифик танцов филм screen dance, 

изследващ какво се случва с индивида след 

социалната изолация, обусловена от 

разпространението на COVID-19 и наложената 

пандемична обстановка.

Проектът е представен детайлно и 

аргументирано. Идеята е любопитна, 

описаните дейности, кастинг подсказват за 

ясни цели и устойчивост. Кандидатът 

притежава опит, дейностите дават шанс на 

кандидата за надграждане на творческо 

портфолио.

Предлага се за финансиране



Област от 

изкуството и 

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

TI 144 20 IND5641 900 Музика

алтърнатив 

рок

Христо Иванов 

Ангов Brain Games

Групата Fat Bertha издаде своя първи 

сингъл Last one on the road , който успешно 

влезе в ротация и класациите на няколко 

радиа! Проектът за който кандидатсваме 

ще бъде първия албум на групата под 

името Brain Games.

Проект на много добри млади музиканти, който 

ще спомогне за реализацията и утвърждаването 

им на музикалната сцена. Има предпоставки за 

добро представяне в съвременните платформи 

за видео споделяне. Проектът може да е по-

добре и детайлно описан и аргументиран, но 

като цяло отговаря на изискванията и 

приоритетите на програмaта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5598 901

Музика, Нови 

медии, 

Фолклор, 

Хорово 

изкуство

Акапелна 

музика, 

камерни 

вокални 

ансамбли

Янко Иванов 

Янков

"Спектрум етно: 

вокални 

отпечатъци"

"Спектрум етно: вокални отпечатъци" е 

проект на Константин Бейков и Янко Янков, 

който чрез три авторски композиции 

полага концептуалната основа на 

предстоящия втори самостоятелен албум 

на Spectrum Vocal Band. Избраният 

творчески подход поставя акцент върху 

модерната интерпретация на теми от 

българския фолклор в нови авторски 

творби за акапелна формация с фокус 

върху красотата на най-съвършения 

музикален инструмент: човешкия глас.

Проект на арстисти с професионална биография 

и опит, предполагаща изключително качествен 

продукт. Интерпретирането на фолклорната 

традиция от подготвени професионално млади 

творци спомага за виталността и достигането ѝ 

до нови публики. Проектът отговаря на всички 

цели и приоритети на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND1333 902 Музика

Образовате

лни детски 

песни

Мария Стоянова 

Веселинова Пеем и учим

Създаване на три тематични и 

образователни детски песни и клипове към 

тях за най-малките деца от 3 до 7 години. 

Основните направления са песни и букви, 

разделно изхвърляне на боклука и 

здравословно хранене. Много хумор, 

забавни и весели моменти ще присъстват 

незименно в трите авторски клипа на 

песните.

Проект с ясна насоченост и целева група. Добре 

и конкретно разписан, съдържа обучителен 

елемент, биографията на кандидат предполага 

успешна реализация. Отговаря на целите и 

приоритетите на програмта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4811 903 Музика

Класическа 

музика

Димитър 

Юлиянов Наков

Българската 

музика - 

традиции, 

новаторство и 

модернизъм

Проектът предвижда реализацията на 4 

камерни концерта с творби от български 

композитори в градовете София, Пловдив, 

Стара Загора и Благоевград. Ще участват 

трима млади инструменталисти, 

възпитаници на АМТИИ "Проф. Асен 

Диамандиев" - Пловдив - Димитър Наков - 

пиано, Момчил Енчев - цигулка, Йордан 

Вичев - виолончело. Ще прозвучат 

произведения из творчеството на Панчо 

Владигеров, Любомир Пипков, Константин 

Илиев, Лазар Николов и Иван Спасов.

Проектът е групов, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата и популяризира 

българско културно съдържание. Ясно са 

посочени целите, конкретните дейности и 

целевите групи. Кандидатът е млад музикант с 

потенциал за развитие. Професионалнатата му 

биография предполага успешното реализиране 

на проекта. Предлага се за финансиране

Входящ номер



TI 144 20 IND0603 904

Музика, 

Фолклор, 

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Дигитални 

изкуства, Нови 

медии Н/П

Борислав Петков 

Петров

НЕРАВНОДЕЛНИ 

РИТМИ ЗА 

ВСИЧКИ

Проектът e първият систематичен 

аудиовизуален онлайн обучителен курс по 

български неравноделни метроритми из 

фолклорната традиция в България, 

специално насочен към музиканти - 

инструменталисти и вокалисти от всички 

музикални жанрове не само в България, но 

и в чужбина. Придобитите чрез него 

метрични умения могат да бъдат 

използвани за музициране, композиране и 

аранжиране, както и за вокално-

инструментална импровизация.

Образователен проект с потенциал за 

устойчивост и надграждане на проектното 

предложение. Професионалнатата 

автобиография на кандидата предполага 

успешното и убедително реализиране на 

проекта. Ясна целева група и цели на проекта. 

Много полезен проект за млади музиканти, ако 

бъде реализиран по подходящ начин. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5646 905 Музика

Образовате

лни детски 

песни

Йордан Петков 

Петков Пеем и учим

Създаване на три образователни детски 

песни и клипове към тях за деца от 3 до 7 

години. Темите на песните са буквите, 

разделно изхвърляне на боклука и 

здравословно хранене.

Проект с ясна насоченост и целева група. Добре 

и конкретно разписан, съдържа обучителен 

елемент, биографията на кандидат предполага 

успешна реализация. Отговаря на целите и 

приоритетите на програмта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND1317 906 Литература

Теодора 

Ангелова 

Георгиева "Само-изолирани"

Само-Изолирани е проект за изложба-

колаборация между кратки разкази и 

картини, обединени под темата изолация -

принудителната изолация, породена от 

външни обстоятелства и доброволната 

изолация, в която сами се поставяме. Чрез 

похватите на литературата и 

изобразителното изкуство се изследват 

причините за бягство от света, търсят се 

мотивите за страха от това да общуваме, 

защо се затваряме в себе си и копнежът да 

бъдем част от света.

Групов проект. Кандидатите предлагат да 

експериментират с платформа с арт терапия и с 

методика, близка до дадаизма.

Проектът има видимо добре очертана целева 

група. Кандидатите експериментират с 

пандемичните периоди на изолация и 

дистанция.и представят добре обмислен 

комуникационен план.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND1057 907

Изящни 

изкуства

Радослав Генчев 

Мъглов Wired/Weird

Изложбата Wired/Weird разглежда на 

първо място темата за новото ниво на 

физическа комуникация, идеята за 

еволюираща нормалност в социалните 

взаимоотношения - продукт от разпада на 

антропоцентричния модел.

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 IND5461 908 Игрално кино Гео Карл Павлов Куче

Късометражен игрален филм за срещата 

между съвременен човек и митично 

същество-куче и последвалия философски 

разговор за смисъла на живота.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Идеята за екранен разказ е добре 

конструирана и аргументирана. Проектът ще 

допринесе за творческото развитие на 

кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5114 909

Изящни 

изкуства

Живопис, 

Графика, 

Дърво

Боряна 

Антонова 

Дончева

Прекосяване на 

времето и 

пространството 

през приказността 

на българския 

фолклор

3 модула-пана,смесена техника, живопис , 

графика и дърво като декоративни 

елементи размери 70/70 см. които ще 

могат да сменят местата си като приказка-

игра и да променят фабулата на визуалния 

разказ.

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 IND5194 910 Игрално кино

Психологич

еска драма

Даяна Миленова 

Марковска Завръщане у дома

Влизайки в същността на живота човек е 

изправен пред редица избори, които 

определят, кой е той и в какво ще се 

превърне. Често обаче влизаме в 

монотонността и матрицата на целия този 

хаос и забравяме да се борим за това, 

което искаме и така оставяме избора за 

нашия живот в ръцете на други хора и 

институции. В отговор на това нашето тяло 

и вътрешно чувство започват да водят 

битка, в центъра на която се оказва и нашия 

герой.

Проектът формално отговаря на заложените 

цели. Идеята на авторите е интригуваща,  но 

самия проект  е описан 

неубедително.Представеното "подробно 

описание"  по-скоро  маркира  намерение  за 

написване на сценарий.  Липсват сведения за 

позициите на отделните участници в проекта  - 

сценарист, режисьор, оператор. Повечето от 

участниците в проекта нямат необходимия опит 

и потенциал за създаването на филм в жанра на 

психологическата драма.  Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND5567 911 Игрално кино

Психологич

еска драма

Илиян Ивайлов 

Стоянов Завръщане у дома

Влизайки в същността на живота човек е 

изправен пред редица избори, които 

определят, кой е той и в какво ще се 

превърне. Често обаче влизаме в 

монотонността и матрицата на целия този 

хаос и забравяме да се борим за това, 

което искаме и така оставяме избора за 

нашия живот в ръцете на други хора и 

институции. В отговор на това нашето тяло 

и вътрешно чувство започват да водят 

битка, в центъра на която се оказва и нашия 

герой.

Проектът формално отговаря на заложените 

цели. Идеята на авторите е интригуваща,  но 

самия проект  е описан 

неубедително.Представеното "подробно 

описание"  по-скоро  маркира  намерение  за 

написване на сценарий.  Липсват сведения за 

позициите на отделните участници в проекта  - 

сценарист, режисьор, оператор. Повечето от 

участниците в проекта нямат необходимия опит 

и потенциал за създаването на филм в жанра на 

психологическата драма.  Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5255 912

Интердисципл

инарен проект, 

Театър

Мултимеди

йна 

интерактив

на 

пърформан

с-лекция

Никола 

Маринов 

Налбантов

Как да се 

превърнеш в 

Айнщайн за един 

час

КАК ДА СЕ ПРЕВЪРНЕШ В АЙНЩАЙН ЗА 

ЕДИН ЧАС е мултимедийна и интерактивна 

пърформанс-лекция. Тя е колаборация 

между Димитър Узунов, режисьор и 

актьор, и Никола Налбантов, сценограф и 

видео-артист с награда и номинация за 

ИКАР. Спектакълът ще бъде под формата 

на one man show и ще разкрие по един 

забавен, интригуващ и завладяващ начин 

как всеки един от нас може да се превърне 

в творчески гений. Спектакълът се 

реализира в чест на сър Кен Робинсън.

Проектът засяга темата за креативността и какви 

механизми всеки човек може да отключи в себе 

си, за да се превърне в изключителен творец в 

областта, в която е избрал. Проектът е ценен и 

отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Кандидатът е необходим за 

реализацията на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3157 913

Изящни 

изкуства скулптура

Огнян Мартинов 

Читаков

"Рестарт"- 

авторска изложба 

на Огнян 

Мартинов Читаков

Първа самостостоятелна изложба в гр. 

Асеновград на тема "Рестарт",съчетана с 

двудневен уъркшоп по каменоделие и 

скулптура в камък.Изложбата цели да 

покаже на местната публика иновативен 

подход при работата с камък,както и да 

представи разнообразни форми на това 

изкуствов местната културна 

платформа.Цел на уъркшопа-да се покаже 

и опита това умение,както и да има достъп 

аудиторията до създаване и на собствен 

творчески продукт.

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 IND2577 914 Музика Н/П.

Стоил 

Любомиров 

Иванов

Всички под 

Небето

"Всички под Небето" е танцово-музикален 

спектакъл, чието мото е: "Всички сме 

еднакви в многообразието си". Този проект 

обединява танцово и музикално фолклора 

на България, Испания и Ирландия, 

поднасяйки на публиката авторски 

разработки на автентични шедьоври. Една 

нова "шевица", вплитаща три култури, 

изтъкана от техни ярки представители.

Амбициозен многожанров групов проект на 

млади артисти, който отговаря на заложените 

цели на програмата. Идеята е интересна със 

съчетаването на български и чужди музикални 

фолклорни елементи. Кандидатът има опит, 

необходим за реализирането на проекта. 

Привлечен е голям екип. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2784 915 Танц

Съвремене

н танцов 

театър - 

модернизи

ран 

фолклор

Павлета 

Живкова 

Христова

Да се влюбиш в 

корените си

"Да се влюбиш в корените си" е танцов 

спектакъл разказващ за българският бит и 

традиции , някои от тях практикувани и в 

наши дни. Спектакъла има за цел да 

запознае зрителя с българската култура и 

да върне любовта му към корените му , 

като е представен през призмата на 

модернизиран танцов фолклор.

Проектът допринася за постигане на целите на 

програмата. Кандидатът притежава опит за 

реализиране на проекта и подкрепата ще 

развие професионалните му умения. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5657 916 Музика

Ража Файез Ел 

Мадхун

Краткосвирещ 

албум със 

заглавие "Never 

gonna let you go"

Краткосвирещ музикален албум на групата 

Dead Mans Hat със заглавие Never gonna let 

you go в стил инди поп/рок съдържащ пет 

авторски песни, които са изработени през 

карантината причинена от Covid-19 и 

неговото промотиране онлайн, издаване 

на физически носители и заснемане на 

видеоклип към пилотен сингъл For Me.

Проект на интересн млад изпълнител, който ще 

му помогне да се развие и утвърди на 

музикалната сцена. Може да се помисли върху 

по-подробно и ясно описание на дейностите в 

проекта, но като цяло отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3541 917 Музика

джаз, 

фюжън

Константин 

Спасов Кацарски 2K20

"2К20" е индивидуален артистичен проект 

за създаване на авторски музикален албум 

по оригинален и иновативен начин. Той е 

адаптиран към сегашната кризисна 

ситуация, като всички процеси по неговото 

създаване, промотиране и 

разпространение са фокусирани изцяло в 

дигиталното пространство.

 Освен музикален, този проект ще съдържа 

в себе си и определени визуални 

елементи, създавани на живо по време на 

представянето му пред публика.

Проектът напълно отговаря на целите и 

приоритетите на програмата и има потенциал 

за създаване на висококачествен музикален 

продукт. Кандидатът е сред най-изявените 

музиканти, композитори и продуценти в 

България и идеята му предполага развитие. 

Иновативният метод за реализация на албум е 

впечатляващ. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2894 918 Театър

Драматичен 

моноспекта

къл

Мирела 

Василева 

Терзийска

Ходене по 

кръчмите

Ходене по кръчмите е текст на Бойчо 

Бойчев - български автор, който до сега не 

е поставян на сцена. Има го публикуван 

единствено онлайн. Затова смятаме за 

целесъобразно поставянето на непознат до 

този момент за широката аудитория текст 

на български автор. В новелата се разказва 

за група студенти по философия, които 

след изпитите си, решават да обиколят 

всички кръчми в София.

Проектът отговаря на целите на програмата. 

Кандидатът е сценограф и е с необходимия 

опит за реализация на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4103 919 Музика Н/П.

Петър Николаев 

Алексиев

Всички под 

Небето

"Всички под Небето" е танцово-музикален 

спектакъл, чието мото е: "Всички сме 

еднакви в многообразието си". Този проект 

обединява танцово и музикално фолклора 

на България, Испания и Ирландия, 

поднасяйки на публиката авторски 

разработки на автентични шедьоври. Една 

нова "шевица", вплитаща три култури, 

изтъкана от техни ярки представители.

Амбициозен многожанров групов проект на 

млади артисти, който отговаря на заложените 

цели на програмата. Идеята е интересна и 

съчетава  български и чужди музикални 

фолклорни елементи. Кандидатът има опит, 

необходим за реализирането на проекта. 

Привлечен е голям екип за реализирането му. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5028 920 Музика Поп/етно

Валери 

Димитров 

Ценков Направи го

Написване на водещото музикално 

произведение към проекта "Направи го" е 

да представя на българската аудитория 

възможностите за реализирането на 

младите музиканти и хора изобщо тук, в 

България.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и популяризира българско културно 

съдържание. Проектът отговаря на целите на 

програмата. Кандидатът е сред най-

талантливите съвременни поп барабанисти с 

висок потенциал и опит. Творческата му 

биография и образование предполага добър 

художествен резултат. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5387 921

Изящни 

изкуства

Съвременна 

абстрактно 

изобразите

лна маслена 

живопис

Кайя 

Константинова 

Христова

Дървото 

Универсум и 

връзка между 

световете

Да бъде създадена една колекция от 21 

нови, живописни, маслени картини на тема 

Дървото Универсум и връзка между 

световете, в която да бъде показана 

взаимовръзката между естествата 

материалното и духовното, личното и 

общочовешкото, националното и 

универсалното. Формалният образ на тази 

идея е дървото, като връзка между 

отделните светове и в същото време, като 

завършен, отделен свят, приютил в себе си 

реални и митологични образи и същества.

Проектът ще допринесе за творческа изява на 

кандидата -  млад фотограф, а концепцията 

включва  интегрирането на фотографския 

процес в процеса  на създаването на маслена 

живопис от доказан и авторитетен художник. 

Проектът ще допринесе и за професионалното 

развитие на кандидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4816 922

Музика, 

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Театър

Музикален 

рок 

спектакъл

Росен Георгиев 

Пенчев Нощната стража

Нощната стража или The Nightwatch е 

проект на Росен Пенчев за авторски 

музикален спектакъл с изпълнения на 

живо. Композициите, върху които ще се 

гради спектакъла комбинират в себе си 

различни музикални стилове. Идеята е да 

се реализира нестандартен концерт-

спектакъл с нова българска музика с 

разнообразни сценични средства и 

визуални ефекти.

Проектът включва  популяризирането на широк 

спектър от формати и жанрово съдържание. 

Има иновативен характер. Добре описан е и има 

ясни целеви групи и отговаря на приоритетите 

на програмата. Експертната комисия 

препоръчва внимание при реализиране на 

проекта относно баланса при комбинацията с 

различни музикални стилове, с цел получаване 

на качествен и естетически художествен 

продукт. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5623 923 Музика

Джаз, 

Съвремене

н, 

Импровизи

рана музика

Арнау Гаррофе 

Фаррас

Нов български дух 

- съвременни 

интерпретации на 

български песни 

за модерен 

саксофон

Избор на седем български традиционни 

песни; по една за всяка музикална област, 

заедно с аранжименти и адаптации, за да 

бъде изсвирено от модерен саксофон, в 

съвременен и импровизиран стил музика.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Популяризира българско културно 

съдържание. Кандидатът е сред най-изявените 

джазмени на новата българска джаз сцена и от 

години е избрал да живее в България, въпреки 

че е испанец. Впечатляваща е неговата 

музикална оптика по отношение на българския 

фолклор. Реализирането на проектното 

предложение би подпомогнало бъдещата 

творческа дейност на канидата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3420 924

Изящни 

изкуства

Скулптура, 

инсталация

Мартиан Емилов 

Табаков Среда и обитатели

Проектът ще засяга темата за средата и 

обитаващите я и включва изпълнението на 

серия от скулптурни обекти и 

антропоморфни фигури с цел 

изграждането на голяма композиция 

съставена от много елементи. Творбата ще 

бъде изпълнена еднолично от автора и ще 

бъде представена публично под формата 

на изложба.

Проектът отговаря на заложените цели на 

програмата. Кандидатът има опита да 

реализира иновативна и задълбочено 

разработена идея за създаването на скулптурни 

обекти. Чрез реализацията на проекта ще се 

подпомогне кандидата в неговото бъдещо 

творческо развитие. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5355 925 Музика

Театър на 

сетивата

Красимира 

Любчова 

Димитрова

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. Изчерпателно и 

цялостно представен е. Кандидатът има 

необходимият опит - гарант за реализация на 

проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5395 926 Музика

Мина Ефремова 

Николова Коледна песен

"Коледна песен" е проект за създаване на 

детска песен, тематично свързана със 

зимните празници, по стихове на стар 

български автор.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Популяризира българско културно 

съдържание. Създаването на коледна авторска 

песен по текст на Асен Разцветников би 

обогатила репертоара в този жанр. 

Професионалната биография на кандидата 

предполага добър художествен резултат.  Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND2892 927

Интердисципл

инарен проект, 

Културен 

мениджмънт, 

Музика, Нови 

медии

Прея-Ейрин-

Комфорт Рекс 

Осасеи

Разпространение 

на краткосвирещ 

албум "Energy"

Проектът има за цел да спомогне 

популяризирането на втория студиен 

албум на Прея пред българска и 

международна публика по достъпен, 

интерактивен и увлекателен начин. 

Предвиждат се дейности, които да 

осигурят активно и устойчиво присъствие 

на създадения културен продукт в 

национални и чуждестранни медии и 

платформи за разпространение, 

изграждането на трайни партньорства, 

както и ангажирането на точната 

аудитория.

Проект на изключително талантлив млад артист. 

Кандидатът има нужните биография и 

предпоставки да осъществи проекта по 

качествен начин. Експертната комисия предлага 

да се помисли за по-детайлно и ясно описание 

на конкретните дейности, но в цялостта си 

проекта отговаря напълно на целите и 

приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4536 928

Изящни 

изкуства Керамика

Васил Стаменов 

Василев

Керамични 

импровизации на 

тема "Българката 

през вековете".

Цикъл от 40 цветни керамични пана. 

Стилистични импровизации на тема 

"Българката през вековете", които ще 

запечатат в траен материал и пренесат във 

времето духът и красотата на българката. 

Паната ще са вдъхновени от образци на 

древното, възрожденското и 

следосвобожденското ни изкуство и 

изпълнени в характерния за автора стил, 

свободно и експресивно боравещ с цялата 

палитра от съвременни изобразителни 

похвати - текстури, окиси и ефектни 

глазури.

Авторът притежава разпознаваем стил и 

професионални умения. Проектът отговаря 

формално на критериите. и на заложените цели 

на програмата. Кандидатът има необходимия 

професионален опит за реализация на идеята, 

която интерпретира българска историческа 

проблематика и ще подпомогне творческото му 

развитие. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4484 929

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Интердисципл

инарен проект, 

Културна 

антропология, 

Музика, Нови 

медии, Театър Подкаст

Емилиян Цонев 

Гацов

Риба на сухо/ Fish 

Out of Water

Личността е като пъзел, на който трябва да 

наредиш всички парченца, ако искаш да 

получиш цялата картина. Но какво се 

случва, ако смесиш част от парченцата с 

тези от различен пъзел? Пъзелът се 

обърква и картината се превръща в 

загадка.

 Риба на сухо е подкаст епизод от Н. Купър 

и Е. Гацов - аудио произведение, което 

изследва как себеусещането е повлияно от 

средата, в която живееш и какво се случва, 

когато тази среда рязко се смени.

Проектът е описан детайлно и аргументирано, с 

ясно очертани дейности и цели. Създаването на 

нов авторски аудио-дигитален проект с висока 

художествена стойност би допринесъл за 

развитието на българското културно 

съдържание. Реализацията на проекта би 

допринесла за професионалното развитие на 

кандидата Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4969 930

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Музика, Танц

Българска 

модерна 

музика / 

Поп / Бачата

Теодора 

Ивелинова 

Калоянова

Песен на 

български език и 

професионален и 

иновативен 

музикално-

танцувален 

видеоклип

Кандидатурата ми е част от групов проект 

за създаване на песен на български език и 

качествен музикално-танцувален видео 

клип от доказани професионалисти, който 

да популяризира българската музика и 

артисти пред широка публика по достъпен 

начин.В проекта е предвиден план за 

устойчивост и надграждане на проектното 

предложение и има ясна стратегия за 

адаптиране към кризисната ситуация. 

Предвидено е публично разпространение в 

разнообразни канали.

Проект, заявяващ създаването на "Песен на 

български език и професионален и иновативен 

музикално-танцувален видеоклип“. В тази 

връзка е написан така, че формално да отговаря 

на изискванията на програмата, но липсват 

съществени детайли около творческата 

концепция и реализацията. Непълна и неясна 

аргументация.  Описанието на проекта само 

повтаря и цитира заложените от програмата 

приоритети без да дава ясна обосновка как 

проектът отговаря на тези приоритети и как ще 

бъде осъществен. В тази връзка експертната 

комисия е затруднена да прецени потенциала 

на проекта. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5209 931 Игрално кино

Психологич

еска драма

Марио Петров 

Гюров Завръщане у дома

Влизайки в същността на живота човек е 

изправен пред редица избори, които 

определят, кой е той и в какво ще се 

превърне. Често обаче влизаме в 

монотонността и матрицата на целия този 

хаос и забравяме да се борим за това, 

което искаме и така оставяме избора за 

нашия живот в ръцете на други хора и 

институции. В отговор на това нашето тяло 

и вътрешно чувство започват да водят 

битка, в центъра на която се оказва и нашия 

герой.

Проектът формално отговаря на заложените 

цели. Идеята на авторите е интригуваща,  но 

самия проект  е описан 

неубедително.Представеното "подробно 

описание"  по-скоро  маркира  намерение  за 

написване на сценарий.  Липсват сведения за 

позициите на отделните участници в проекта  - 

сценарист, режисьор, оператор. Повечето от 

участниците в проекта нямат необходмия опит 

и потенциал за създаването на филм в жанра на 

психологическата драма. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND3566 932 Музика фънк/ РнБ

Миглена 

Миленова 

Русева

Втори албум на 

фънк групата 

"SoulBmoll"

Проект за реализация на втори албум на 

фънк групата SoulBmoll, състоящ се изцяло 

от авторска музика. Вторият албум е 

мотивация за надграждане на досегашното 

им творчество, чрез изява в още един стил - 

РнБ. Проектът включва студийни записи, 

заснемане на видеоклип на песен от 

албума, PR стратегия и разпространение, 

чрез физически носители и в дигиталните 

платформи.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата в голяма степен. С потенциал за 

устойчивост и надграждане на проектното 

предложение. Експертната комисия препоръчва 

създаденият продукт да бъде активно 

представен и в онлайн среда, съвременните 

платформи за видео и аудио споделяне. 

Професионалният опит на групата предполага 

успешното и убедително реализиране на 

проекта. Ясно описана целева група и цели на 

проекта. Групата има все по-ярко присъствие на 

българската музикална сцена. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3406 933 Музика фънк/ РнБ

Славина 

Иванова 

Калканджиева

Втори албум на 

фънк групата 

"SoulBmoll"

Проект за реализация на втори албум на 

фънк групата SoulBmoll, състоящ се изцяло 

от авторска музика. Вторият албум е 

мотивация за надграждане на досегашното 

им творчество, чрез изява в още един стил - 

РнБ. Проектът включва студийни записи, 

заснемане на видеоклип на песен от 

албума, PR стратегия и разпространение, 

чрез физически носители и в дигиталните 

платформи.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата в голяма степен. С потенциал за 

устойчивост и надграждане на проектното 

предложение. Експертната комисия препоръчва 

създаденият продукт да бъде активно 

представен и в онлайн среда, съвременните 

платформи за видео и аудио 

споделяне.Професионалният опит на групата 

предполага успешното и убедително 

реализиране на проекта. Ясна целева група и 

цели на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4936 934 Музика

Джаз, Етно-

Джаз,

Светослав 

Миланов 

Миланов

Запис и 

реализация на 

авторска музика

Няколкото парчета, които през годините се 

родиха, вследствие на странстване извън 

пределите на родината, носят в себе си 

носталгично-закачливи фолклорни 

настроения, преплетени с джазови 

намерения!

 Стилистиката е музиката на 21ви Век, а 

именно Джаз-а, в която композитора 

споделя наклоненията си към 

традиционното българско предание!

Проектът има ясни цели и отговаря на 

приоритетите на програмата. Творческата 

биография на кандидата предполага качествен 

краен художествен резултат. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4840 935

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Документално 

кино, 

Интердисципл

инарен проект, 

Нови медии

Наталия Юриева 

Йорданова Това Сме Ние Утре

Това Сме Ние Утре е аудиовизуален 

интердисциплинарен проект. Филмът 

изследва връзката между човек и 

технология, като се фокусира върху 

изобретението на Росен Петров, а именно - 

първия хуманоиден робот в България. 

Работата смесва документалистика, фикция 

и нови медии с цел да проучи и сподели 

пътя на човека, който проектира човек. 

Разказва история, която има препратки към 

технологичното минало на страната ни и 

спекулира за възможното й бъдеще.

Темата на проекта е актуална и интригуваща. 

Проектът е представен детайлно и 

аргументирано. Дейностите и целите са 

описани ясно. Предложението отговаря на 

приоритетите на програмата. Кандидатът 

притежава опит и се предполага надграждане 

на творческо портфолио. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2812 936 Театър Н/П

Христина 

Павлова 

Джурова

" Родословно 

дърво "

"Родословно дърво" е театрален спектакъл 

по текстове на българските автори и 

драматурзи Йордан Йовков и Йордан 

Радичков, обединени жанрово и смислово 

под темите за корените ни и паметта на 

клетките, която носим в себе си от нашите 

предшественици. Замислен е като част от 

репертоарния план на Център за култура и 

дебат "Червената къща "Андрей Николов"" 

за сезон 2020/2021.

Проектът отговаря на целите на програмата. 

Реализацията на проекта ще обогати 

творческата дейноста на кандидата и ще 

популяризира текстове на Йовков и Радичков в 

ключово за културния живот в местен и 

национален план пространство. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3303 937 Музика Соул / фънк

Нейчо Ивелинов 

Петров

"Заедно" авторска 

песен

"Заедно" e авторска песен, която предстои 

да се създаде от Нейчо Петров - Реджи, 

изцяло с глас, на български език. 

Обединяването на музикална композиция, 

сътворяване на текст и изпълнение от един 

и същи човек показва креативност, 

иновативен подход и желание за създаване 

на съвременна българска музика.

Проектът отговаря на целите на програмата . 

Кандидатът има потенциал за реализация на 

качествен музикален продукт. Засегнати са ясни 

цели и целеви групи. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3803 938 Музика фънк/ РнБ

Иван Пламенов 

Йорданов

Втори албум на 

фънк групата 

SoulBmoll

Проект за реализация на втори албум на 

фънк групата SoulBmoll, състоящ се изцяло 

от авторска музика. Вторият албум е 

мотивация за надграждане на досегашното 

им творчество, чрез изява в още един стил - 

РнБ. Проектът включва студийни записи, 

заснемане на видеоклип на песен от 

албума, PR стратегия и разпространение, 

чрез физически носители и в дигиталните 

платформи.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата в голяма степен. Има потенциал за 

устойчивост и надграждане на проектното 

предложение. Препоръчва се създаденият 

продукт да бъде активно представени и в 

онлайн среда, съвременните платформи за 

видео и аудио споделяне.Професионалният 

опит на групата предполага успешното и 

убедително реализиране на проекта. Ясна 

целева група и цели на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4953 939

Дизайн, 

Приложни 

изкуства Н/П

Срацимир Киров 

Савов

Музикален диалог 

за инструменти от 

порцелан и 

публика от 

червена теракота

Камерна, пътуваща изложба от 

порцеланови и теракотени скулптури. 

Ситуационен диалог или противопоставяне 

на жанрове чрез дълговечни керамични 

техники, третирани нетрадиционно и извън 

рамките на познато представяне .

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 IND5109 941

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Дигитални 

изкуства, Нови 

медии, 

Фотография

Памела 

Николаева 

Велкова

Умения за 

бъдеще: видео

Проектът предвижда създаване и 

провеждане на уроци по видеозаснемане и 

монтаж за деца в гр. Враца. Целта е те да 

придобият познания и увереност в 

правенето на видео съдържание, като 

средство за изкуство, креативност, но и 

като професионално умение. В края на 

проекта курсистите ще могат да заснемат и 

обработят видео по зададена тема, която 

предизвиква творческия им потенциал, 

фокусирана върху културните наследства 

на северозападна България.

Проектът е образователен. Цели 

придобиването на умения у деца за заснемане 

на видео продукти с културно съдържание и по 

този начин изпълнява целите на програмата. 

Насърчава интереса и участието на деца към 

продукти с културно съдържание. Кандидатът 

има опит в реализирането на сходни проекти. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5678 941 Музика фънк/ РнБ

Светлин 

Мирославов 

Стайков

Втори албум на 

фънк групата 

SoulBmoll

Проект за реализация на втори албум на 

фънк групата SoulBmoll, състоящ се изцяло 

от авторска музика. Вторият албум е 

мотивация за надграждане на досегашното 

им творчество, чрез изява в още един стил - 

РнБ. Проектът включва студийни записи, 

заснемане на видеоклип на песен от 

албума, PR стратегия и разпространение, 

чрез физически носители и в дигиталните 

платформи.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата в голяма степен. С потенциал за 

устойчивост и надграждане на проектното 

предложение. Препоръчвам създаденият 

продукт да бъде  представен и в онлайн 

платформи за видео и аудио 

споделяне.Професионалният опит на групата 

предполага успешното и убедително 

реализиране на проекта. Ясна целева група и 

цели на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND1438 942 Музика

Съвременна 

композиция 

и 

импровизац

ия

Васил Стефанов 

Хаджигрудев Сола и дуа

Написване, изпълнение и видео запис на 

най-малко 5 композиции за контрабас. 

Всяка композиция ще бъде записана на 

различно "нестандартно" място с 

подходяща акустика, като например: Хале 

за автосервизни дейности, гъста гора, 

комунистически паметник, тясна уличка и 

т.н. Похватите на видео записът ще са 

съобразени с конкретното произведение и 

място на заснемане, за постигане на 

максимален ефект.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Оригинален е в същността си - 

представяне на нови музикални композиции в 

различни алтернативни пространства. 

Кандидатът е изявен професионалист, което 

предполага качествен  художествен резултат. 

Проектът има потенциал за надграждане. 

Предвидено е представяне в онлайн среда и 

съвременните платформи за видео и аудио 

споделяне. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4739 943

Анимационно 

кино

Образовате

лни детски 

анимацион

ни филми

Яница 

Николаева 

Славчева Буквар Бг

С проектът"Буквар Бг"ще създадем 30 

кратки образователни анимационни филми 

за деца по учебната програма за 

предучилищна и начална училищна 

степен.Серията е на тема"Българската 

азбука",като всеки епизод ще представя 

една буква,чрез илюстриране и прочитане 

на думи съдържащи буквата,както и 

нейното ръкописно изписване.Ще 

представим материала по интересен и 

атрактивен начин,включвайки анимирани 

3Д герои,предмети,елементи в забавни 

ситуации.

Проектът отговря на целите на програмата. 

Кандидатът вече има осъществени 

образователни анимирани видеа, достъпни в  

YouTube. Кандидатът е магистър по Педагогика 

на изобразителното изкуство - графика и 

притежава необходимия опит и потенциал за 

успешната реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4939 944

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Дигитални 

изкуства, 

Дизайн, 

Документално 

кино, Игрално 

кино, Изящни 

изкуства, 

Музика, Нови 

медии, 

Авторска 

музика 

комбинира

на с 

Български 

фолклорни 

елементи и 

популярни 

жанрове 

като хип-

хоп, поп и 

Стефан Емилов 

Павлов

Диаманди - 

Завръщане в 

бъдещето

Музикален дигитален аудио албум 

изграден от 12 индивидуални музикални 

произведения. Две от тях изготвени на 

музикални видеоклипове с цел 

популяризирането на албума чрез 

дигиталните платформи и представянето 

на проекта пред публика на живо

Проектът отговаря на целите на програмата. 

Кандидатът има потенциал да развие и 

реализира предложението си. Посочени са цели 

и целеви групи. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3070 945

Изящни 

изкуства

Художестве

на 

керамика

Марина 

Емилова 

Кисьова

Свързаност - 

самостоятелна 

изложба на 

керамична 

пластика

Предвижда изработката на серия 

абстрактни керамични пластики и

 представянето им пред публика.Те ще са 

повлияни от символите

 изобразявани в България от Неолита до 

Възраждането.Тези символи ще бъдат

 претворени по начин, характерен за 

съвременната керамика,а

 основно търсене е техният закодиран 

смисъл,не директно

 използвани,по-скоро 

импровизирани.Търси се свързаност не 

само на

 съвременно и древно изкуство,но и 

връзката със

 светогледа на предците ни.

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 IND1525 946

Изящни 

изкуства Скулптура

Дона 

Стелиянова 

Стоянова

"Маската" 

изложба 

скулптура

Темата е вдъхновена от артефакти, 

произхождащи от културата на древните 

народи, обитавали България, Балканскя 

полуостров и Средиземноморието преди 

новата ера. Маската е атрибут всички 

древни европейски култури, включително 

и на народите от земите на днешна 

България. Със своя символичен характер, тя 

представлява стимул за въображението на 

съвременния творец.

Проектът е интересен и провокативен. 

Кандидатът има солидна подготовка за 

качествено изпълнение, вплитайки в 

концепцията археологически и етнолого-

исторически познания и препратки. Темата 

предполага широка популярност и устойчивост. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4090 947

Дигитални 

изкуства, 

Литература, 

Нови медии поезия

Виктор 

Яниславов 

Коцев

"Платформа за 

експериментална 

колаборативна 

поезия"

Създаване и популяризиране на 

експериментална колаборативна поезия по 

авторски алгоритъм, изграждане на онлайн 

общност и на първа по рода си онлайн 

платформа, вдъхновена от Дадаизма, 

където потребители от различни краища на 

България и на света ще могат заедно да 

творят колаборативни стихотворения с 

помощта на децентрализиран процес.

Проектът ще обедини усилията на няколко 

души, ще надгради уменията им и би 

предложил творчески процес и натрупване на 

съдържание - дори виртуално в условията на 

пандемия. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5413 948

Интердисципл

инарен проект, 

Литература, 

Нови медии поезия

Владислав 

Александров 

Костов

Платформа за 

експериментална 

колаборативна 

поезия

Създаване и популяризиране на 

експериментална колаборативна поезия по 

авторски алгоритъм, изграждане на онлайн 

общност и на първа по рода си онлайн 

платформа, вдъхновена от Дадаизма, 

където потребители от различни краища на 

България и на света ще могат заедно да 

творят колаборативни стихотворения с 

помощта на децентрализиран процес.

Проектът ще обедини усилията на няколко 

души, ще надгради уменията им и предлага 

творчески процес и натрупване на съдържание- 

дори виртуално в условията на пандемия. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5675 949 Музика поп джаз

Марияна 

Георгиева 

Добрева Нови в музиката

Звукозапис в студио на EP / четири песни /

 Композиция, аранжиране, смесване и 

мастеринг. 

 Песните ще бъдат с български текст, 

модерно звучене с лека препратка към 

джаз.

Проектът има потенциал и отговаря на целите 

на програмата. Кандидатката е изявена 

фолклорна изпълнителка, с опит и възможности 

за реализация на проекта. Реализацитята на 

проекта би подпомогнал устойчивото развитие 

на дейността и. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5212 950

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Музика Рап музика

Петър Евлогиев 

Петков "Хип-Хоп Феникс"

"Хип-Хоп Феникс" е проект, имащ за цел 

подпомагане и реклама на предстоящия 

албум на рап група "Хората от Гетото" със 

заглавие "Последният епизод", чрез 

създаването на кратък филм и музикален 

видеоклип.

Проектът отговаря на целите на програмата и 

подпомага разпространението на българско 

културно съдържание. Кандидатът има 

необходимия опит да извърши всички дейности 

за успешното реализиране на проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5285 951

Анимационно 

кино

Образовате

лни 

анимацион

ни детски 

филми

Никола 

Йорданов 

Невенов Буквар Бг

С проектът"Буквар Бг" ще създадем 30 

кратки образователни анимационни филми 

за деца по учебната програма за 

предучилищна и начална училищна 

степен.Серията е на тема"Българската 

азбука",като всеки епизод ще представя 

една буква,чрез илюстриране и прочитане 

на думи съдържащи буквата,както и 

нейното ръкописно изписване.Ще 

представим материала по интересен и 

атрактивен начин,включвайки анимирани 

3д герои,предмети,елементи в забавни 

ситуации.

Проектът отговря на целите на програмата. 

Кандидатът вече има осъществени 

образователни анимирани видеа, достъпни в  

YouTube. Кандидатът е бакалавър по 

Педагогика на изобразителното изкуство - 

графика и притежава необходимия опит и 

потенциал за успешната реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5546 952

Документално 

кино

Документал

ен филм - 

късометраж

ен

Пламен 

Димитров 

Николов

Мисия 

"Вдъхновение"

Скулпторите Акад.Величко Минеков и 

акад.Крум Дамянов заедно с двама млади 

техни ученици Момчил Николов и Румен 

Панайотов анализират творческите 

процеси и споделят защо това осмисля 

живота им.

Проектът е описан аргументирано и детайлно. 

Отговаря на приоритетите на програмата в 

насока на популяризация на българското 

културно съдържание

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3565 953

Интердисципл

инарен проект

Интердисци

плинарни 

изкуства

 Културна 

антрополог

ия / 

етнология

 Театър на 

сетивата

 Литература

Цветомира 

Георгиева 

Гергинова

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 IND2852 954 Музика

Лилия Георгиева 

Христова Juicy Loops

Проекта Juicy Loops има за цел да създаде 

един музикален пърформанс, който ще се 

състои извън познатите ни за това, 

обичайни места. Такива, които не са 

типични, дори са противоположни на 

местата, в които би се състояло едно 

клубно събитие с музика, диджеи и 

публика

Проект, представящ интересна идея за 

музикален перформънс в алтернативни 

пространства. В тази връзка  формално се 

вписва в целите и приоритетите на програмата, 

но не става ясно кои ще са изпълнителите, 

каквъв артистичен принос и съответна дейност 

имат участниците/организаторите и т.н. При 

така липсващи основни детайли, комисията се 

затруднява да прецени потенциала за успешна 

реализация на проекта и съответно - да 

препоръча финансиране. Не се предлага за финансиране.



TI 144 20 IND5206 955

Музика, 

Фолклор

Българска и 

Фолклорна 

музика със 

съвременен 

аранжимен

т

Милена 

Николова 

Иванова

Bulgarian Melody 

music group

Създаването на настоящия групов проект 

"Bulgarian melody music group" е свързано 

със стремежа ни за популяризиране на 

българската музика и демонстрирането на 

уникалния български ритъм с нов прочит и 

аранжимент. 

 Планира се да бъдат създадени редица 

онлайн музикални продукти с помощта на 

нашия партньор Музикално училище 

"Мелодия" в т.ч съвместни видео клипове, 

видео уроци и мини концерт, които да 

популяризират нас и нашия талант.

Проектът е групов, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Описан е 

подробно. Целевите групи са ясно посочени. 

Участниците са професионални музиканти, 

което предполага творчески потенциал и 

реализация с възможности за надграждане. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3416 957 Музика поп

Венелин 

Йорданов 

Георгиев

30 години 

безусловна любов 

- Дани Милев и 

приятели

Дани Милев, заедно с най-големите звезди 

на българската музика, ще представи 

цялостното си творчество, като ще 

композира, аранжира и запише заедно с 

Дани Милев бенд шест нови песни в 

албума си през 2020 година. Три от тях ще 

са дуети с Йорданка Христова, Тони 

Димитрова и Веско Ешкенази. Ще бъдат 

заснети видеоклипове на трите дуетни 

песни с поетапни медийни презентации, 

като отделни сингли и ще бъде направен 

концерт промоция в Зала 1 на НДК.

Груповият проект отговаря на целите на 

програмата, но конкретната кандидатура е с 

недостатъчно аргументиран принос към 

цялостната реализация. Затова не е убедителна 

нуждата от пълно финансиране. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5215 957

Музика, 

Фолклор

Българска и 

Фолклорна 

музика със 

съвременен 

аранжимен

т

Васил 

Радостинов 

Василев

Bulgarian Melody 

music group

Създаването на настоящия групов проект 

"Bulgarian melody music group" е свързано 

със стремежа ни за популяризиране на 

българската музика и демонстрирането на 

уникалния български ритъм с нов прочит и 

аранжимент. 

 Планира се да бъдат създадени редица 

онлайн музикални продукти с помощта на 

нашия партньор Музикално училище 

"Мелодия" в т.ч съвместни видео клипове, 

видео уроци и мини концерт, които да 

популяризират нас и нашия талант.

Проектът е групов, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Описан е 

подробно. Целевите групи са ясно посочени. 

Участниците са професионални музиканти, 

което предполага творчески потенциал и 

реализация с възможности за надграждане. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5583 958 Танц

Танцов 

спектакъл

Пламен Илиев 

Джуров Майчина сълза

Организация и подготовка на деца и 

юноши за изпълнението на танците в 

танцовия спектакъл "Майчина сълза", по 

приказка на Ангел Каралийчев, с либрето 

на Пламен Джуров, представена пред 

публика и чрез заснемането й като 

цялостно художествено произведение.

Неубедително и непълно представен проект. 

Творческата автобиография не показва активна 

творческа дейност, освен тази, свързана със 

спектакъл на частна школа, за която децата 

заплащат такса за участие. Кандидатът няма 

квалификация и не е представил материали, 

които да покажат нужния минимален опит за 

реализация на заложените за изпълнение 

творчески дейности. Не се предлага за финансиране.



TI 144 20 IND5013 959 Музика

Михаил 

Николаев Пешев Климати

"Климати" е музикален проект, който 

включва в себе си четири парчета 

колаборация между Никола Груев 

/Kottarashky/, Симеон Воев /Нова 

Генерация, Абсолютно Начинаещи/ и 

Михаил Пешев /Нова Генерация/. 

Парчетата ще са отражение на четирите 

сезона пролет, лято, есен и зима.

Интересен проект на креативни и иновативни 

артисти с богата биография. Ясно представена 

идея, която има потенциал да се разгърне в 

много  качествен продукт. Отговаря на всички 

цели и приоритети на програмата и заслужава 

финансиране. Проектът популяризира 

българско културно съдържание. Oтговаря на 

приоритетите на програмата в голяма степен. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5590 960

Културна 

антропология, 

Културно 

наследство, 

Литература

Историческ

а хроника

Елица Ненкова 

Димова

Златният код на 

Розетата от 

Плиска

Проектът Златният код на Розетата от 

Плиска представлява изследване, 

фокусирано върху един артефакт, който 

има голяма историческа и културна 

значивост за България. Написването на 

книга, която съпоставя последните научни 

постижения в различни направления на 

науките с древното познание на българите 

ще допринесе за популяризирането на 

приноса на българите в развитието на 

различни древни цивилизации.

Проектът е подробно разписан и отговаря на 

заложените цели на програмата. Кандидатът е 

със солиден университетски и изследователски 

опит за реализацията на полезна за 

историческата памет книга за Розетата от 

Плиска Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4041 961

Изящни 

изкуства, 

Дигитални 

изкуства Илюстрация

Мария 

Стефанова 

Калчева Градски героини

Серия от илюстрации в подкрепа на 

малките, независими дамски бизнеси и 

авторки на свободна практика, които в 

настоящият момент имат нужда от 

подкрепа повече от всякога.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Кандидатът има нужната 

квалификация и опит за създаването му. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND2651 963

Дигитални 

изкуства, 

Музика, Танц

Българска 

модерна 

музика / 

Поп / Бачата

Александър 

Кръстев Славчев

Песен на 

български език и 

професионален и 

иновативен 

музикално-

танцувален 

видеоклип

Кандидатурата ми е част от групов проект 

за създаване на песен на български език и 

качествен музикално-танцувален 

видеоклип от доказани професионалисти, 

който да популяризира българската музика 

и артисти пред широка публика по 

достъпен начин. В проекта е предвиден 

план за устойчивост и надграждане на 

проектното предложение и има ясна 

стратегия за адаптиране към кризисната 

ситуация. Предвидено е публично 

разпространение в разнообразни канали.

Проект, заявяващ създаването на "Песен на 

български език и професионален и иновативен 

музикално-танцувален видеоклип“. В тази 

връзка е написан така, че формално да отговаря 

на изискванията на програмата, но липсват 

съществени детайли около творческата 

концепция и реализацията. Непълна и неясна 

аргументация. Описанието на проекта само 

повтаря и цитира заложените от програмата 

приоритети без да дава ясна обосновка как 

проектът отговаря на тези приоритети и как ще 

бъде осъществен. В тази връзка комисията е 

затруднена да прецени потенциала на проекта 

и не препоръчва финансиране. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND3335 963 Музика

Джаз. 

Мейнстрий

м суинг. 

Популярна 

музика, 

Съвременна 

музика

Росен Ангелов 

Кукошаров Черна Котка

Черна Котка е нова музикална творба в 

джазова стилистика, по музика и текст на 

Росен

 Кукошаров.

Проектът отговаря на приоритетите и целите на 

програмата. Кандидатът има потенциал да 

създаде качествена авторска композиция. 

Реализацията на проекта ще съдейства за 

популяризирането на джаз музика с българско 

съдържание и ще подкрепи професионалното 

развитие на кандидата. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5496 964 Танц

Танцов 

спектакъл

Мартин Иванов 

Токаджиев Майчина сълза

Създаване на хореография и подготовката 

на деца и юноши за изпълнението на 

танците в танцовия спектакъл "Майчина 

сълза", по приказка на Ангел Каралийчев, с 

либрето на Пламен Джуров, представена 

пред публика и чрез заснемането й като 

цялостно художествено произведение.

Неубедително и непълно представен проект. 

Творческата автобиография не показва активна 

творческа дейност, освен тази свързана със 

спектакъл на частна школа, за която децата 

заплащат такса за участие. Кандидатът няма 

квалификация и не е представил материали, 

които да покажат нужния минимум опит за 

реализация на заложените за изпълнение 

творчески дейности. Не се предлага за финансиране.

TI 144 20 IND5497 965 Танц

Танцов 

спектакъл

Георги 

Пламенов 

Джуров Майчина сълза

Създаване на хореография и подготовката 

на деца и юноши за изпълнението на 

танците в танцовия спектакъл "Майчина 

сълза", по приказка на Ангел Каралийчев, с 

либрето на Пламен Джуров, представена 

пред публика и чрез заснемането й като 

цялостно художествено произведение.

Неубедително и непълно представен проект. 

Творческата автобиография не показва активна 

творческа дейност, освен тази свързана със 

спектакъл на частна школа, за която децата 

заплащат такса за участие. Кандидатът няма 

квалификация и не е представил материали, 

които да покажат нужния минимум опит за 

реализация на заложените за изпълнение 

творчески дейности. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND5584 966 Танц

Танцов 

спектакъл

Мария Христова 

Соколова Майчина сълза

Създаване на хореография и подготовката 

на деца и юноши за изпълнението на 

танците в танцовия спектакъл "Майчина 

сълза", по приказка на Ангел Каралийчев, с 

либрето на Пламен Джуров, представена 

пред публика и чрез заснемането й като 

цялостно художествено произведение.

Неубедително и непълно представен проект. 

Творческата автобиография не показва активна 

творческа дейност, освен тази свързана със 

спектакъл на частна школа, за която децата 

заплащат такса за участие. Кандидатът няма 

квалификация и не е представил материали, 

които да покажат нужния минимум опит за 

реализация на заложените за изпълнение 

творчески дейности. Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND5585 967 Танц

Танцов 

спектакъл

Светлана 

Николова 

Каракушева Майчина сълза

Създаване на хореография и подготовката 

на деца и юноши за изпълнението на 

танците в танцовия спектакъл "Майчина 

сълза", по приказка на Ангел Каралийчев, с 

либрето на Пламен Джуров, представена 

пред публика и чрез заснемането й като 

цялостно художествено произведение.

Неубедително и непълно представен проект. 

Творческата автобиография не показва активна 

творческа дейност, освен тази свързана със 

спектакъл на частна школа, за която децата 

заплащат такса за участие. Кандидатът няма 

квалификация и не е представил материали, 

които да покажат нужния минимум опит за 

реализация на заложените за изпълнение 

творчески дейности. Не се предлага за финансиране.



TI 144 20 IND2869 968

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Танц, Игрално 

кино Танц филм

Ана 

Любомирова 

Вълчева ВИК PREP

ВИК PREP ще създаде 5 късометражни танц 

филма-демо версии на дългосрочен 

проект, интерпретиращ темата за 

разрушителната енергия и нейното 

възможно трансформиране в 

конструктивна креативност. Зад идеята 

застават 6-ма артисти от съвременното 

българско кино и танц. Чрез 

взаимодействието между двете изкуства 

авторите създават многопластов 

въздействащ продукт с актуално за 

българския контекст съдържание, който да 

достигне до оптимален брой публики.

Проектът е детайлно описасан и аргументиран с 

ясни дейности и цели - създаване и 

разпространение на 5 кратки авторски танцови 

филма.  

Кандидатът има нужните квалификация и опит, 

а реализацията на проекта би допринесла за 

развиването на творческия потенциал. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5691 969 Фотография

Пейзажна 

фотография

Добрин Живков 

Минков

Фотографска 

онлайн изложба 

Дивите пейзажи 

на България

Проектът предвижда създаването на 

фотографска онлайн изложба, озаглавена 

"Дивите пейзажи на България", със снимки 

на младия фотограф Добрин Минков. 

Експозицията ще бъде представена в 

триизмерна онлайн галерия, използвайки 

специализирана виртуална платформа, в 

която посетителите ще могат да разгледат 

изложбата, да прочетат допълнителна 

информация за местата, на които са 

направени снимките, и да се запознаят със 

стила на автора.

Проектът отговаря на целите на програмата и би 

подпомогнал творческото развитие на 

кандидата. Посочените дейности дават шанс на 

кандидата за надграждане на творческо 

портфолио. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5244 970

Документално 

кино

Документал

ен филм

Румен Атанасов 

Василев

"Родени от огъня"- 

документален 

филм за 

танцовото и 

театрално 

изкуство с огън в 

България

Проектът цели да обогати културната ни 

среда като популяризира и

 запознае общността с едно интересно и 

все още не много познато

 изкуство, а именно-танц и пърформънс с 

огън. Предвижда създаване и

 разпространение на документална 

продукция за неговото развитие в

 България, посредством които ще се 

повиши творческия капацитет на

 индивидуалните артисти в сферата. Ще 

бъдат достигнати нови и ще се

 разширят вече утвърдени аудитории в 

страната и чужбина.

Проектът е добре аргументиран и с ясно 

описани дейности и цели. Отговаря на 

приоритетите на програмата в създаването и 

популяризацията на българското културно 

съдържание.

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5637 971 Музика Боса нова

Ирина 

Венцеславова 

Иванова Песен за теб

Красива, лирична пиеса за истинската 

любов

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата в определена степен. Кандидатът е 

млад изпълнител с много добри 

професионални качества, които са предпоставка 

за разлизиране на краен добър резултат на 

художествения продукт. Препоръчва се 

популяризиране на проекта онлайн медии, 

радио и телевизия. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND3452 973

Документално 

кино

Документал

но кино с 

елементи 

на 

анимация - 

анимадок

Давид Стефанов 

Джамбазов Любов

"Любов" е камерен портрет на едно 

семейство, търсещ отговорите на 

въпросите, какво ни събира и какво ни 

разделя, какво значи да отгледаш дете, 

което ти става приятел - и каква е 

магическата рецепта за 20 щастливи 

години заедно. Една малка, ювелирно 

заснета и анимирана история, в която 

среднощен адвокат, потомствен 

дърводелец и обсипан с татуировки 

студент по хебраистика ще ни позволят да 

се докоснем до тяхното тихо и 

медитативно семейно щастие.

Проектът е аргументирано и детайлно 

представен. Темата за семейството разказана 

като филм-стихотворение, визуална медитация 

върху човешките взаимоотношения  е повече от 

интригуваща. Подкрепата би подпомогнала 

творческите търсения на екипа. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5318 973

Дигитални 

изкуства, 

Литература, 

Нови медии поезия

Росица Сергеева 

Георгиева

Платформа за 

експериментална 

колаборативна 

поезия

Създаване и популяризиране на 

експериментална колаборативна поезия по 

авторски алгоритъм, изграждане на онлайн 

общност и на първа по рода си онлайн 

платформа, вдъхновена от Дадаизма, 

където потребители от различни краища на 

България и на света ще могат заедно да 

творят колаборативни стихотворения с 

помощта на децентрализиран процес.

Проектът ще обедини усилията на няколко 

души, ще надгради уменията им и предлага 

творчески процес и натрупване на съдържание 

дори виртуално в условията на пандемия. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5007 974

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисципл

инарен проект, 

Културно 

наследство, 

Кураторска 

дейност, 

Музика, 

Фотография

българска 

авторска 

песен

 музикален 

видеоклип

 концерт

 

фотографск

а изложба

 изложба на 

скулптури и 

сценографи

я

Теодора 

Николаева 

Николаева

Дистанция към 

бъдещето

Дистанция на времето реализира 

звукозапис и видео клип на българска 

песен на Teddy Velvet. Обект на изкуството 

е полусрутената Видинска синагога в 

съчетание с гарвани, взаимно носещи 

символа на преходното и връзката духовно-

материално. Предвидени са три събития в 

галерии в София, Стара Загора и Видин, 

всяко включващо концерт с авторска 

музика, промо на клипа и изложба с 

фотографии и скулптури от сценографията 

на светлинния артист Nir Vena.

Проект, съдържащ в себе си интересна идея за 

синергия между музика и културно наследство 

и предполагащ добра реализация. Проектът е 

добре обоснован с ясни дейности, конкретни 

резултати и план за разпространение. 

Кандидатът притежава опит за реализиране на 

проекта и подкрепата ще развие 

професионалните му умения.  Има осигурено 

привлечено партньорство. Проектът отговаря на 

целите и приоритетите на програмата, 

заслужава подкрепа, но може да бъде по-

конкрето описан и аргументиран относно 

различните пера и дейности. Също е добре да 

се анализира симетричността на участниците в 

проекта и съответно да се оптимизира 

груповото финансиране. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5602 976

Аудиовизуалн

и изкуства, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисципл

инарен проект, 

Културно 

наследство, 

Музика, 

Фотография

Българска 

авторска 

песен

 Музикален 

видео клип 

 Концерт 

 

Фотографск

а изложба

 Изложба 

скулптори и 

сценографи

я

Иван Викторов 

Наньов

Дистанция към 

бъдещето

Дистанция на времето реализира 

звукозапис и видео клип на българска 

песен на Teddy Velvet. Обект на изкуството 

е полусрутената Видинска синагога в 

съчетание с гарвани, взаимно носещи 

символа на преходното и връзката духовно-

материално. Предвидени са три събития в 

галерии в София, Стара Загора и Видин, 

всяко включващо концерт с авторска 

музика, промо на клипа и изложба с 

фотографии и скулптури от сценографията 

на светлинния артист Nir Vena.

Проект, съдържащ в себе си интересна идея за 

синергия между музика и културно наследство 

и предполагащ добра реализация. Проектът е 

добре обоснован с ясни дейности, конкретни 

резултати и план за разпространение. 

Кандидатът притежава опит за реализиране на 

проекта и подкрепата ще развие 

професионалните му умения.  Има осигурено 

привлечено партньорство. Проектът отговаря на 

целите и приоритетите на програмата, 

заслужава подкрепа, но може да бъде по-

конкрето описан и аргументиран относно 

различните пера и дейности. Също е добре да 

се анализира симетричността на участниците в 

проекта и съответно да се оптимизира 

груповото финансиране. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5635 976 Музика Рокендрол

Иво Димитров 

Иванов

Всичко ще бъде 

наред

Прекрасна жинеутвърждаваща ,забавна и 

весела песен за родния град с текст за 

наболелите на деня социални проблеми

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата и популяризира българско културно 

съдържание. Кандидатът е млад музикант с 

потенциал за развитие.Проект, насочен към 

младата публика с ясни цели. Препоръчва се 

внимание при имплементиране на драматургия 

за "наболелите проблеми" в града, с цел да не 

се политизира проектът.

Детайлно разработен по отношение на цели и 

разпространение в онлайн пространството. 

Кандидатът има потенциал да реализира 

успешно предложението си. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4877 977

Документално 

кино

Документал

ен филм

Саша Тодорова 

Хаджиева

"Родени от огъня"- 

документален 

филм за 

танцовото и 

театрално 

изкуство с огън в 

България

Проектът цели да обогати културната ни 

среда като популяризира и запознае 

общността с едно интересно и все още не 

много познато изкуство, а именно - танц и 

пърформънс с огън. Предвижда създаване 

и разпространение на документална 

продукция за неговото развитие в 

България, посредством които ще се 

повиши творческия капацитет на 

индивидуалните артисти в сферата. Ще 

бъдат достигнати нови и ще се разширят 

вече утвърдени аудитории в страната и 

чужбина.

Проектът е добре аргументиран и с ясно 

описани дейности и цели. Отговаря на 

приоритетите на програмата в създаването и 

популяризацията на българското културно 

съдържание

Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4047 978 Театър Мюзикъл

МИЛА 

НИКОЛАЕВА 

ВЕЛИКОВА

Куклено 

театрален 

мюзикъл за деца

Проектът Мюзикъл за деца Пролет цели да 

представи един рядко срещан жанр в 

България, а именно български мюзикъл за 

деца. Особена стойност има и 

образователния характер на спектакъла. 

Съчетанието на мюзикъл и образователен 

театър е безспорно един иновативен 

подход за представяне на темата Годишни 

времена. По забавен и индиректен път се 

разширява масива от информация на 

децата за времето като астрономична и 

метеорологична гледна точка.

Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата в голяма степен и предвижда 

публично разпространение на планираните 

дейности с ясни цели и целева група. 

Професионалните качества на кандидата 

предполагат реализиране на поставените цели 

и създаване на качествен културен продукт. 

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5167 979 Музика

Kласика, 

опера

Цветелина 

Цанова 

Василева

ПРАЗНИЧЕН 

ОПЕРЕН КОНЦЕРТ 

НА ЦВЕТЕЛИНА 

ВАСИЛЕВА, сопран 

И МЛАДИ 

БЪЛГАРСКИ 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Празничен оперен концерт, включващ арии 

и песни от български и световни 

композитори, който цели да популяризира 

класическата оперна музика. Ще бъде 

предоставена възможност за изява и 

сценичен опит на млади изпълнители и 

артисти.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Подробно е описан. Включва 

изявен изпълнител и млади артисти. 

Предполага се качествен художествен резултат. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3448 980 Музика

Класическа 

музика, 

Български 

композитор

и

Мартин 

Бориславов 

Ненков Пианоти

Проектът Пианоти, дава възможност на 19 

населени места в Пловдиска област да се 

докоснат до културния живот на големия 

град, но на символично за тях място. 

Мерките взети покрай Ковид-19, бяха само 

повод за идеята класическата музика да 

напусне пределите на концертните зали,а 

аз да бъда вдъхновение за талантливите 

местни деца към сценични изяви.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата. Описан е подробно. Идеята е 

интересна. Има потенциал за развитие. 

Кандидатът притежава опит, което предполага 

успешна реализация. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5236 981 Игрално кино

психологич

еска драма

Стефан 

Теофанов Гюров Завръщане у дома

Влизайки в същността на живота човек е 

изправен пред редица избори, които 

определят, кой е

 той и в какво ще се превърне. Често обаче 

влизаме в монотонността и матрицата на 

целия този

 хаос и забравяме да се борим за това, 

което искаме и така оставяме избора за 

нашия живот в

 ръцете на други хора и институции. В 

отговор на това нашето тяло и вътрешно 

чувство започват

 да водят битка, в центъра на която се 

оказва и нашия герой.

Проектът формално отговаря на заложените 

цели. Идеята на авторите е интригуваща,  но 

самия проект  е описан 

неубедително.Представеното "подробно 

описание"  по-скоро  маркира  намерение  за 

написване на сценарий.  Липсват сведения за 

позициите на отделните участници в проекта  - 

сценарист, режисьор, оператор. Повечето от 

участниците в проекта нямат необходмия опит 

и потенциал за създаването на филм в жанра на 

психологическата драма. Не се предлага за финансиране.



TI 144 20 IND5019 982

Документално 

кино

Младен Христов 

Минев ЕКО уеб сериал

Проектът за ЕКО уеб сериал представя 

идеята за създаване на документална 

поредица, в

 която филмов екип отвежда зрителя на 

различни места в България. Сериалът се 

превръща в

 кино пътеводител, който запознава 

аудиторията с екологични проблеми и 

иновативните методи

 за справяне с тях на организации от 

различни сектори на дейност.

Проектът представя ясни цели и конкретни 

дейности. Някои детайли в концепцията са 

отворени. Кандидатът има водеща роля и 

достатъчно опит за успешен резултат.        

"Проектът допринася за популяризирането на 

българската природа и повдига темите, 

свързани с нейното опазване. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4660 983 Музика

Съвременна 

българска 

поп музика

Милена 

Георгиева 

Ситарска "ИСКАМ"

Довършителни процеси, запис, обработка 

и разпространение на авторска песен на 

име "Искам" с вокали, текст и музика на 

Милена Ситарска с артистичен псевдоним 

"Мишел Мона" и аранжимент на Денис 

Попстоев

Проектът отговаря на целите на програмата. 

Кандидатът е млад и ще получи възможност за 

професионално развитие. Очаква се да има и 

онлайн разпространение, за да достигне до 

целевите си групи. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3213 984

Изящни 

изкуства, 

Кураторска 

дейност, 

Музика, Танц, 

Театър, 

Фолклор

Тоню Василев 

Цанев А4, МУЗИКА,ВИНО

"А4, МУЗИКА, ВИНО" среща творци от 

различни сфери на изкуството, намерили 

мост помежду си. С картините на Тоню 

Цанев и изкуството на полската артистка 

Александра Кнас - двама горещи 

почитатели на българския фолклор - са 

предвидени три културни събития във 

винарски изби в регион Тракия, модел на 

пътуваща изложба, , съчетани със 

спектаклите на живеещата в България 

певица и танцьорка, изградени на основата 

на български ритуали.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата и е с ясно и детайлно описани цели 

и дейности за организиране на публични 

събития за представяне на българския фолклор 

през различни форми на изкуството. 

Кандидатът има нужните опит и квалификация 

за реализация на проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5356 985

Изящни 

изкуства, 

Кураторска 

дейност, 

Музика, Танц, 

Театър, 

Фолклор

Жана 

Александрова 

Симеонова

А4, МУЗИКА, 

ВИНО

"А4, МУЗИКА, ВИНО" среща творци от 

различни сфери на изкуството, намерили 

мост помежду си. С картините на Тоню 

Цанев и изкуството на полската артистка 

Александра Кнас-двама горещи почитатели 

на българския фолклор- са предвидени три 

културни събития-минифестивали във 

винарски изби в регион Тракия, модел на 

"пътуваща изложба" -съчетани със 

спектаклите на живеещата в България 

певица и танцьорка, изградени на основата 

на български ритуали.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата и е с ясно и детайлно описани цели 

и дейности за организиране на публични 

събития за представяне на българския фолклор 

през различни форми на изкуството. 

Кандидатът има нужния опит за реализация на 

проекта. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND4982 986

Изящни 

изкуства, 

Интердисципл

инарен проект, 

Кураторска 

дейност, 

Музика, Танц, 

Театър, 

Фолклор

Александра 

Катажина Кнас А4, МУЗИКА,ВИНО

"А4, МУЗИКА, ВИНО" среща творци от 

различни сфери на изкуството, намерили 

мост помежду си. С картините на Тоню 

Цанев и изкуството на полската артистка 

Александра Кнас-двама горещи почитатели 

на българския фолклор- са предвидени три 

културни събития-"минифестивали" във 

винарски изби в регион Тракия, модел на 

"пътуваща изложба", съчетани със 

спектаклите на живеещата в България 

певица и танцьорка, изградени на основата 

на български ритуали.

Проектът отговаря на целите и приоритетите на 

програмата и е с ясно и детайлно описани цели 

и дейности за организиране на публични 

събития за представяне на българския фолклор 

през различни форми на изкуството. 

Кандидатът има нужния опит за реализация на 

проекта. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5706 987

Документално 

кино

Документал

ен филм

Петър Николаев 

Гълов

"Родени от огъня"- 

документален 

филм за 

танцовото и 

театрално 

изкуство с огън в 

България

Проектът цели да обогати културната ни 

среда като популяризира и запознае 

общността с едно интересно и все още не 

много познато изкуство, а именно - танц и 

пърформънс с огън. Предвижда създаване 

и разпространение на документална 

продукция за неговото развитие в 

България, посредством които ще се 

повиши творческия капацитет на 

индивидуалните артисти в сферата. Ще 

бъдат достигнати нови и ще се разширят 

вече утвърдени аудитории в страната и 

чужбина.

Проектът е добре аргументиран и с ясно 

описани дейности и цели. Проектът отговаря на 

приоритетите на програмата в създаването и 

популяризацията на българското културно 

съдържание

Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3911 988 Театър Драма

Александра 

Петрова Петрова

Деград: 

Създаване на 

драматургична 

версия и публично 

представяне

Проект за създаване на драматургична 

версия върху сборника с разкази "Деград", 

публичното й представяне и 

популяризиране чрез пърформанс, 

изграден със съвременни театрални и 

дигитални технологии. Насочен е към 

привличане на младата аудитория и 

почитателите на новата българска 

литература. Екипът е от млади, но вече 

утвърдени артисти. Проектът цели да 

създаде и развие траен интерес към 

поставянето на съвременни български 

автори на театрална сцена.

Проектът отговаря на целите на програмата, 

произведението дава възможност за 

драматургична версия. Представен от млади 

артисти би привлякъл младата аудитория и  

създал интерес и очакване за бъдещи 

постановки Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND0325 989

Изящни 

изкуства Живопис

Надя 

Герасимова 

Пеовска

BOND - онлайн 

предпремиерна 

изложба

Идеята за предпремиера на изложбата в 

интерактивното пространство е да 

представи погледа на Надя Пеовска към 

темата BOND и да публикува в рамките на 

тези пет месеца творбите, които създава, 

въвличайки публиката.Естественото 

продължение на тази предпремиера ще 

бъде самата изложба в Малта, а в 

последствие има и идея да бъде 

представена в страната в подходящо за 

това пространство.

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 IND5519 990 Игрално кино

Психологич

еска драма

Ахмед Мухарем 

Али Завръщане у дома

Влизайки в същността на живота човек е 

изправен пред редица избори, които 

определят, кой е той и в какво ще се 

превърне. Често обаче влизаме в 

монотонността и матрицата на целия този 

хаос и забравяме да се борим за това, 

което искаме и така оставяме избора за 

нашия живот в ръцете на други хора и 

институции. В отговор на това нашето тяло 

и вътрешно чувство започват да водят 

битка, в центъра на която се оказва и нашия 

герой.

Проектът формално отговаря на заложените 

цели. Идеята на авторите е интригуваща,  но 

самия проект  е описан 

неубедително.Представеното "подробно 

описание"  по-скоро  маркира  намерение  за 

написване на сценарий.  Липсват сведения за 

позициите на отделните участници в проекта  - 

сценарист, режисьор, оператор. Повечето от 

участниците в проекта нямат необходмия опит 

и потенциал за създаването на филм в жанра на 

психологическата драма.

Не се предлага за финансиране

TI 144 20 IND4420 991 Литература Проза

Красимира 

Георгиева 

Джисова

"Ден, нощ, нощ, 

ти" /работно 

заглавие/

Писане на авторски текстове и публикация 

на специално създадена за целта онлайн 

платформа.

Проектът отговаря на част от целите на 

програмата. Намерението за реализацията му 

не е детайлно и ясно в същността си, но за 

сметка на това предполага творческо 

обогатяване на авторката и възможност за 

устойчиво бъдещо творческо развитие. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5687 992

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Приложни 

изкуства, 

Фотография

Визуално 

изкуство- 

живопис

Георги Йорданов 

Георгиев Търсач на истини

Търсач на истини е името на проект за 

изложба живопис на автора Георги 

Йорданов, който е един от значимите 

художници на град Варна, създаващ 

живописни творби в стил наивизъм. 

Изложбата ще представи 24 живописни 

платна във връзка с шейсетгодишния 

 юбилей на художника.Творбите ще бъдат 

представени в галерийните пространства 

на Градска художествена галерия- 

Благоевград 05.03.2021г. и Градска 

художествена галерия- Варна 25.03.2021г.

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 IND4815 993

Дизайн, 

Изящни 

изкуства, 

Интердисципл

инарен проект, 

Литература, 

Приложни 

изкуства, 

Фотография

Развлекател

но-

образовате

лна игра

Цветанка 

Христова Векова LEGENDA

LEGENDA е настолна, картова игра, 

предназначена за играчи на над 8 годишна 

възраст от типа развлекателни игри с 

достъпно ниво на сложност, базирана на 

асоциативно мислене.

 Името LEGENDA е родено от идеята за 

увлекателен разказ и споделена история, 

които ни потапят в творчеството на Цветана 

Векова и ни открива любопитни детайли 

около създаването на нейни 

произведения.

Създаването на настолни игри е непопулярно 

изкуство в България. Проектът отговаря на 

целите на програмата. Кандидатът има 

необходимия опит и потенциал за реализацията 

му. Част от рисковете не са формулирани 

убедително. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND5151 994

Музика, 

Фолклор

Българска и 

Фолклорна 

музика със 

съвременен 

аранжимен

т

Йордан Ангелов 

Григоров

Bulgarian Melody 

music group

Създаването на настоящия групов проект 

"Bulgarian melody music group" е свързано 

със стремежа ни за популяризиране на 

българската музика и демонстрирането на 

уникалния български ритъм с нов прочит и 

аранжимент. 

 Планира се да бъдат създадени редица 

онлайн музикални продукти с помощта на 

нашия партньор Музикално училище 

"Мелодия" в т.ч съвместни видео клипове, 

видео уроци и мини концерт, които да 

популяризират нас и нашия талант.

Проектът е групов, отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Описан е 

подробно. Целевите групи са ясно посочени. 

Заложено е музикалните произведения да 

бъдат свободно достъпни и публикувани в 

местни, национални и международни 

платформи за разпространение и дигитални 

платформи, както и да се създаде онлайн 

обучителната платформа. Участниците са 

професионални музиканти, което предполага 

добър творчески потенциал и реализация с 

възможности за надграждане. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3929 995

Документално 

кино

Документал

ен уеб 

сериал

Георги 

Светломиров 

Георгиев ЕКО уеб сериал

Проектът за "ЕКО уеб сериал" представя 

идеята за създаване на документална 

поредица, в която филмов екип отвежда 

зрителя на различни места в България. 

Сериалът се превръща в кино пътеводител, 

който запознава аудиторията с екологични 

проблеми и иновативните методи за 

справяне с тях на организации от различни 

сектори на дейност.

	Проектът допринася за популяризирането на 

българската природа и повдига темите 

свързани с нейното опазване.Кандидатът 

притежава опит, дейностите дават шанс на 

кандидата за надграждане на творческо 

портфолио. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND3618 996

Интердисципл

инарен проект, 

Театър

Лекция-

пърформан

с

Силвия 

Николова 

Тенева

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 част от целите и 

приоритетите на програмата. Кандидатът има 

необходимия опит и потенциал за реализацията 

на проекта. Кандидатът е необходим за 

осъществяването на планираните дейности. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND4431 997 Литература

психология, 

психоанали

за

Юра Стефанова 

Хаджиева

Моите сънища - 

луда работа

В рамките на проекта ще се създаде книга 

на тема "Моите сънища - луда работа" Част 

1. Тя ще запознае читателите с феномена 

сънуване и тълкуване. Темата е все по 

актуална и навлизаща в ежедневието ни. В 

книгата ще са застъпени различни модели 

на поведение и герои, с което ще се 

поставят важни въпроси за интеграцията, 

зачитането на културните, социалните и 

религиозните различия, чрез 

себепознанието и разбирането на околния 

и вътрешен свят.

Кандидатът е избрал да създаде и 

популяризира български културен продукт по 

темата за гадателства и поличби, вълнуваща 

човечеството от хилядолетия. Проектът ще 

внесе устойчиво присъствие както в местния, 

така и в националния дискурс. Предлага се за финансиране



TI 144 20 IND1288 998 Музика

Фолклор

 Класика

 Джаз

ЖИВКО СЛАВЧЕВ 

ВАСИЛЕВ Beyond

Проектът включва създаването на 30 

минути нови, авторски композиции за 

кавал и камерен ансамбъл, включващ 

струнен квартет, пиано, контрабас и 

ударни, демо записи и разпространение. 

Композициите ще бъдат вдъхновени от 

света на фоклора, джаза и класиката и ще 

бъде представен по креативен и уникален 

начин света на българския 

кавал.Композициите ще включват, както 

традиционни, български, неравноделни 

ритми, така и равноделни и класически 

размери.

Проектът в голяма степен отговаря на целите и 

приоритетите на програмата. Създаването на 

нови авторски композиции за посочения 

интересен инструментален състав в стил на 

синтез на фолклор, джаз и класика би обогатил 

музикалния репертоар. В проекта липсва 

разгърната стратегия за разпространението на 

художествения резултат.  Кандидатът е сред 

младите известни кавалджии в България. Предлага се за финансиране

TI 144 20 IND5647 999

Анимационно 

кино

Социален 

видеоклип

Десислава 

Емилова 

Томбушева

ДА ПАЗИМ 

ЗЕМЯТА ЧИСТА

Хората сме консуматори - свикнали сме, 

когато нещо от материалния ни свят се 

счупи да го заменим с ново. За съжаление 

така се отнасяме и към Земята - 

експлоатираме и замърсяваме, като че ли 

има друга планета, която да ни приюти - 

уви, не е така.

Проектът представя ясни цели и конкретни 

дейности. Някои детайли в концепцията са 

отворени. Кандидатът има водеща роля и 

достатъчно опит за успешен резултат. Предлага се за финансиране


