
ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ 

2022 - ВХОДЯЩ НОМЕР

ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ 

2022 - КУЛТУРНА СФЕРА

ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ 

2022 - ИМЕ НА КАНДИДАТ

ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ 

2022 - ИМЕ НА ПРОЕКТ

ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ 

2022 - ОБЩ БЮДЖЕТ НА 

ПРОЕКТА

ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ 2022 - 

ИСКАНА СУМА ОТ НФК
ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ 2022 - РЕЗЮМЕ

ИМЕ НА ПРОЕКТ ОТ 

ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ 2020 г.

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ ОТ ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ 

2020 г.

ИСКАНА СУМА НА ПРОЕКТ 

ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ 

2020 г.

ОТПУСНАТА СУМА НА 

ПРОЕКТ ЕДНОГОДИШЕН 

ГРАНТ 2020 г.

ИМЕ НА ПРОЕКТ ОТ 

ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ 2021 г.

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ ОТ ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ 

2021 г.

ИСКАНА СУМА НА ПРОЕКТ 

ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ 2021 г.

ОТПУСНАТА СУМА НА ПРОЕКТ 

ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ 2021 г.

ИМЕ НА ПРОЕКТ ОТ ПРОГРАМА ЗА 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ 

КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ 2022 г.

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ ОТ ПРОГРАМА ЗА 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 2022 г.

ИСКАНА СУМА НА ПРОЕКТ ОТ ПРОГРАМА 

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ 2022 

г.

ОТПУСНАТА СУМА НА ПРОЕКТ ОТ 

ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 2022 г.

ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПРОГРАМИ, ПО КОИТО 

ОРГАНИЗАЦИЯТА Е КАНДИДАТСТВАЛА ПРЕЗ 2022 г. 

(ПРОГРАМА/ ИМЕ НА ПРОЕКТ)

ИСКАНА СУМА ОТПУСНАТА СУМА Резюме останали програми 1 Резюме останали програми 2 Резюме останали програми 3

ORG2022-1409-2047-16872 Дизайн

МИЛЕНА СТОЙНОВА ЕТ  Друга 

П.Ф.

Подпомагане на технологично 

обноваване на фирмата 30,000.00 30,000.00

нужни са ми пари за технологично обновЯване на фирмата. 

ЗАНИМАВАМ СЕ С УЕБ ДИЗЙАН И ПРОГРАМИРАНЕ Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-1509-1745-16896 Театър Театър "Карлсон" ЕООД

Развитие на театър Карлсон и 

създаване на нови театрални 

продукти, насочени към 

семейната аудитория 52,000.00 52,000.00

Целти се създаване на нови театрални продукти, насочени към 

семейната аудитория за повишаване на устойчивостта във времето 

и независимостта на театър Карлсон. По-широкият сегмент на 

целевите публики - от деца до техните най-възрастни родственици 

ще позволи да обогатим репертоара си и да се утвърдим като 

сцена, обединяваща всички поколения публики. Развитието ни е 

насочено към създаване на нови художествени продукти, 

повишаване на организационния капацитет,  качеството и обхвата 

на репертоара ни. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-1509-2209-16485 Музика Авалон Мюзик  ЕООД

София Лайв Дигитален 

Концертен Клуб 183,848.00 100,000.00

Създаване на София Лайв Дигитален Концертен Клуб – изцяло нова 

онлайн платформа с on demand концерти и стрийминг на живо. 

Платформата ще служи както за популяризиране и създаване на 

културни продукти с високо художествено съдържание с фокус към 

младите таланти, така и за изграждане на базова основа и развитие 

на ново поколение музикални преживявания и интеграция в 

метавселената с web3 и блокчейн децентрализирани технологии. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-1609-1845-16939 Музика

Сдружение Арт Войс Център 

Сдружение

Музикалните таланти на 

Пловдив 41,594.20 41,594.20

В рамките на проектното предложение ще бъдат проведени 

образователни дейности по пеене, свирене и хореография на млади 

таланти в град Пловдив. Ще бъде създадено ново музикално 

представяне на песни и произведения, които ще бъдат представени 

пред широка аудитория в 3 концерта в 3 градски района, с което ще 

се затвърдят процесите по децентрализация на разпространението 

на музикален културен продукт. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Изграждане на творчески капацитет и 

разпространение на културна продукция

В рамките на проектното предложение ще се осъществят 

музикални обучения на деца и младежи, както и ще се 

организират 3 концерта на територията на град Пловдив, в 

това число и кварталите на града. Ще бъде закупено 

необходимото музикално оборудване, което ще допринесе за 

качественото реализиране на дейностите по проекта и 

записването на нови авторски песни, които ще се представят 

на концертите. 53689.2 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-1609-1854-16941 Театър

Организация за съвременно 

алтернативно изкуство и 

култура - 36 маймуни 

Сдружение

Програма 2023 на ОСАИК-36 

маймуни 177,643.00 99,695.00

В програмата си за 2023 г. и следващите две години “ОСАИК-36 

маймуни” се фокусира в няколко направления: 

интердисциплинарни инициативи, международни и национални 

партньорства, изпробване и изследване на иновативни 

образователно-артистични практики и задържане и развитие  на 

административния капацитет. Сдружението планира създаването на 

нови продукции в областта на изпълнителските изкуства, както и 

разпространението на нова и вече създадена продукция в страната 

и в Европа.

Едногодишна програма на ОСАИК - 

36 маймуни

Проектът цели да спомогне запазването и развитието 

на дейността на организацията в създаването и 

представянето на съвременна българска и 

международна драматургия, както пред българска, 

така и пред чуждестранна публика. Планираните 

дейности включват: установяване на постоянен екип 

на организацията, създаване на устойчиви 

партньорства, нови спектакли, разпространение на 

вече изготвени продукции и разширяване на 

каналите на комуникация с публиката. 97 597,80 85000

Програма 2022 на ОСАИК - 36 

маймуни

Проектът цели да подкрепи развитието на 

организацията в създаването и представянето на 

интердисциплинарни артистични продукции, както и 

съвременна българска и международна драматургия. 

Планираните дейности включват: поддържане на 

постоянния организационен екип на организацията, 

създаване на устойчиви партньорства, реализиране на 

интердисциплинарни продукции, разпространение на 

спектали, разширяване на каналите и похватите за 

комуникация и ангажиране на публиките и аудиториите. 99971 70000 Развитие на дейността на ОСАИК-36 маймуни

Проектното предложение поставя фокус върху развиването на 

партньорства и разпространението на вече създадени 

продукции, също ще  предостави поле за изява на млади 

творци, тяхното представяне и разпространение. Проектът си 

поставя за цел да разшири своята дейност в сферата на 

книгоиздаването и разпространението на съвременна 

драматургия. Поставените цели  ще възвърнат позициите на 

организацията сред локалните и международни публики и ще 

възобновят международната ѝ дейност. 87890 87890 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-1709-0835-16804 Театър Арт Ленд еоод ЕООД

"Куклата и театралната 

миниатюра" 98,611.00 98,611.00

КУКЛАТА И ТЕАТРАЛНАТА МИНИАТЮРА

Изграждане и поддържане на устойчива среда за развитие на 

театър на миниатюрата в тригодишен план.Провеждане на втори 

международен фестивал на театралната миниатюра ТЕАТРОСКОП. 

Провеждане на уъркшоп Светът на Lambe Lambe. Участие на театър 

Арт Ленд на международен фестивал на миниатюрата LambeSurde в 

Чили.  Развиване на дигиталните канали и достигане до публика. Неприложимо Неприложимо 0 0

„ Куклата като ОБЕКТ на изкуството 

за деца и възрастни

Куклата като ОБЕКТ на изкудтвото за деца и възрастни е 

изграден от четири модула.

първи модул Онлайн куклено пространство

втори модул Кукли и природа

трети модул Кукли в действие

четвърти модул Първи малък фестивал Lambe, Lambe - 

уличен театър в кутия /работно име/

Всеки един модул награжда наши дейности и творчески 

търсения. 100091 50000 Силата на кукленото изкуство

Силата на кукленото изкуство е наградждане на подкрепеният 

ни проект по едногодишен грант Куклата като ОБЕКТ на 

изкуството за деца и възрастни - 2022 година.  Първи модули е 

второ издание на международен театрален фестивал на 

миниатюрата Театроскоп - театър в кутия. Втори модул е 

създаване на ново куклено представление, което ще бъде 

първото от поредица за живота и творчеството на известни 

класически композитори, стартираме с  Малкият Моцарт. 50500 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-1709-0855-16947

Интердисциплинарен 

проект

Школа по изкуствата за деца и 

младежи в неравностойно 

положение "Дедал" 

Сдружение "Фарът на Дедал свети!" 95,010.66 95,010.66

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

изучават изкуство, създават свои творби и получават 

професионална помощ и съвети по въпросите, които ги интересуват. 

Резултат от обучението им през всяка учебна година са изложби, 

събития на открито, джем сешъни, пленери, кинематографски 

продукции, два международни фестивала. Най-важното след 14-те 

години работа е създадената общност от будни хора с общи идеи, 

които винаги могат да намерят съмишленици под покрива на 

Дедал. Неприложимо Неприложимо 0 0 Фарът на Дедал свети

Ние сме устойчива среда за младите творци. В 

създадената вече база в гр. Варна те изучават изкуство, 

създават свои творби и получават професионална 

помощ и съвети по въпросите, които ги интересуват. 

Резултат от обучението им през всяка учебна година са 

изложби, събития на открито, джем сешъни, пленери, 

кинематографски продукции. Най-важното след 13-те 

години работа е създадената общност от будни хора с 

общи идеи, които винаги могат да намерят 

съмишленици под покрива на Дедал. 54692.93 40000 Международен кинофестивал Карантината 2022/2023

„Карантината“ е международен фестивал за късометражно 

кино, създаден, за да популяризира млади автори сред 

професионалните филмови среди. За осма година се 

провежда се на плажа пред рибарско селище „Карантината“ - 

едно от последните рибарски селища във Варна. 

Провокирайки културен обмен между артисти от цял свят и 

местни жители, „Карантината“ се превръща в културна и арт 

зона,  запазвайки бита на рибарите. Фестивалът се организира 

изцяло на доброволни начала, а прожекциите са при вход 

свободен. 99606.82 84 606,82 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-1809-2115-17005

Интердисциплинарен 

проект

Фондация „Отворени 

изкуства“ Фондация

Отворени Изкуства 2023: 

капацитет и развитие, 

образование, млади автори, 

съвременно изкуство, град и 

култура, международен обмен 99,998.00 99,998.00

Проектът цели да подпомогне организационния капацитет на 

“Отворени Изкуства”, да задържи членовете на екипа си и да 

подкрепи дългогодишни инициативи в сферите: образование, 

млади автори, съвременно изкуство, град и култура, 

международен обмен. В работата ще бъде продължена политиката 

на развитие на аудитории, повишаване достъпа до съдържание, 

сътрудничество с експерти, между секторни партньорства. Ще 

бъдат приложени иновативни визии, които ще дадат богатство на 

културната карта на страната.

Отворени изкуства - програма за 

стабилизиране, устойчивост и 

международно развитие на 

българското съвременно изкуство

Ще спомогне възстановяване в следпандемична 

ситуация на организация с 13 г. история в развитие на 

българското изкуство и ще подкрепи годишна 

програма, обхващаща три направления, които ще 

стабилизират в местен и международен план 

широката българска арт-сцена. Обхватът е Пловдив, 

София, България, Берлин и Дания. Ще участват над 30 

творци, ще има индиректен ефект за над 150 

представители на българското изкуство. 

Съфинансиран от Австрия и Дания. 99980.3 99980.3

Отворени Изкуства 2022. Развитие: 

институции, партньорства, 

съвременно изкуство, град и 

култура, млади автори, 

международен обмен

Проектът цели да повиши капацитета на организацията, 

да подпомогне локалното и международно развитие на 

българското съвременно изкуство, да предложи нови 

модели за устойчива работа на институциите. Обхваща 

програмите: Въведение в съвременното изкуство, Град и 

Култура, Международен обмен. Ще се приложат 

иновативни визии за хибридни и партниращи иституции, 

с идеята да допринесат за развитието на организацията, 

но и на сектора и общността. 99991.04 90000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-1909-0946-16835 Танц

Народно читалище "Стоянка 

Соколова 1999" Читалище

Създаване на танцова школа 

към Народно читалище 99,607.00 99,607.00

Създаване на танцова школа към НЧ „Стоянка Соколова“ и 

привличане на представители на целевите групи в нея, с цел 

осигуряване на по-широк достъп по култура и изкуство и превенция 

на ранни бракове и ранно отпадане от образователната система. 

Разработване на „Оперативен бизнес план за развитие на НЧ 

„Стоянка Соколова 1999“ и обучение за повишаване на 

административния капацитет на екипа на Читалището за работа по 

културни и образователни програми.

Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Театрална и танцова школа за млади ромски таланти

Проектът предвижда създаване на театрална школа и танцова 

школа за народни танци към НЧ Стоянка Соколова 1999, които 

ще работят с лица от ромски произход, живеещи основно в 

ж.к. Факултета, гр. София. В Театралната школа към 

читалището ще бъдат привлечени и обучени 20 младежи, 

представители на ромското население от ж.к. Факултета, а 10 

от обучените ще сформират актьорския състав за поставяне 

пред публика театрална постановка Традиции и модернизъм. 82313.5 0

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Работа с 

общности и групи в неравностойно положение / ИМЕ НА ПРОЕКТ 

- Театрална школа за млади ромски таланти 23,800.00 Следва оценяване

Проектът Театрална школа за млади ромски таланти 

предвижда създаване на театрална школа към НЧ Стоянка 

Соколова 1999, която ще работи с лица от ромски произход, 

живеещи основно в ж.к. Факултета, гр. София. По проекта ще 

се създаде театрална постановка по текстове на Валери Леков 

и ще бъдат обучени актьори, след което театралната 

постановка ще бъде представена за първи път на сцената на 

НЧ Стоянка Соколова 1999 и на сцената на НЧ Св. Св. Кирил и 

Методий, район Красна поляна. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-1909-1235-17047 Театър Ха Ха Ха ИмПро ООД

Едногодишна програма на 

ХаХаХа 2023 99,462.75 99,035.63

Едногодишна програма на ХаХаХа 2023 се стреми да позиционира 

импровизационния театър чрез поддържане на административния 

и организационен екип, представяне на регулярна творческа 

програма, създаване на устойчиви практики и междусекторно 

партньорство в творческия процес и създаване на устойчиви 

партньорства. Планът акцентира върху развитието и налагането на 

импровизационния театър като специфичен жанр сред останалите 

сценични изкуства и устойчивото му позициониране в периода 

2023-2025 г. Вие сте супер!

Вие сте супер! е иновационен проект стремящ се да 

включи активно импровизационния театър в 

културния афиш на столицата, отговаряйки на 

съвременната меняща се ситуация. Проектът цели да 

поддържа стабилна среда за артистите в 

импровизационния театър, регулярна творческа 

програма, и пространство за изява обслужващо 

съвременната несигурна ситуация. 99 257,90 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Всичко си е супер - ХаХаХа ИмПро /програма/

Проектното предложение се стреми към развитие на 

организацията и утвърждаването на импровизационния 

театър. За тази цел проектът се фокусира върху 

осъществяването на регулярна художествена дейност и 

поддържане на организационен и творчески екип. Също така 

ХаХаХа ИмПро театър ще положи усилия в обученията на 

професионалисти и аматьори. Програмата включва и 

развитието на проекти, които по време на пандемията са били 

спрени и е било невъзможно да бъдат продължени. 58200 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-1909-1336-17055 Цирк Яанс ЕООД ЕООД Живи статуи в дигиталаната ера 43,644.00 43,644.00

Създване на дигитално ръководство за групата Ashton's Statues 

Мode, чрез QR кодове:

описание на правила за безопасно и здравословно поставяне на 

грим, според образа и костюма, дезинфекция и правилно 

съхранение гримове; правилна експлоатация и съхранение на 

костюми, описание на спецификите и последователността при 

обличането на костюмите;описание на всеки акт - кратък сценарии 

на акта, придружен с демонстрационен клип на базови движения и 

изпълнение, заложени в сценария; схема на хартиен носител Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Работа с 

общности и групи в неравностойно положение - ИМЕ НА ПРОЕКТ 

- Не мърдай! Аз съм статуя. 14,170.00 Следва оценяване Неприложимо Неприложимо Неприложимо

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

СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА 

ВИП МЕДИА ФИЛМ: творческо 

и технологично обновление на 

фонда; детайлни проекти за 

документално кино, 

образователна инициатива, 

реклама на дейността 100,000.00 100,000.00

Устойчиво развитие и надграждане на дейността на Вип Медиа 

Филм чрез диверсификация на дейности - адаптиране на филми от 

поредицата Умно Село към стрийминга на Сторител; софтуерна 

реставрация на фондова продукция; развитие на детайлни проекти 

за документално кино; създаване на сайт с активна блогосфера; 

подобряване на материалната база и комуникационната стратегия и 

специална образователна инициатива Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

УМНО СЕЛО: ПРЕЗАРЕЖДАНЕ  проект за творческо и 

технологично адаптиране на част от аудиовизуалния 

фонд на художествено-документалната поредица 

Умно село към аудиострийминга на Сторител; 

дигитализация и софтуерна реставрация на част от 

архива

Проектът се съотнася към направлението на подкрепящата 

Програма, касаещо устойчивото развитие на организацията в 

рамките на едногодишен период. Насочен е както към 

адекватно съхраняване аудиовизуалния фонд на 

художествено-документалната поредица Умно село, 

съдържащ уникален архив с национална културна памет, така 

и в разширяване достъпа до това културно наследство през 

един съдържателно надграден и съобразен с модерните 

реалности в комуникациите културен наратив. 95100 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-1909-1946-16938 Музика "Арт Хостерс"  ЕООД

Въвеждане на нови механизми 

за културен мениджмънт и 

развитие на нова посока в 

дейността на културно 

пространство PORTRAIT 194,245.00 100,000.00

Проектът предвижда въвеждане на нови механизми за културен 

мениджмънт за стимулиране на творческия потенциал на артистите 

и създаването на продукция от специални музикални концерти. 

Предложената от нас програма ще даде възможност за развитие на 

музикални проекти в концертни програми и представянето им пред 

публика. Партньорствата с водеща българска медия и най-големия 

музикален джаз форум в България ще разширят аудиторията и ще 

развият нова посока в дейността на културно пространство 

PORTRAIT.

Програма за стабилизиране и 

следкризисно възстановяване на 

дейността на частно културно 

пространство PORTRAIT

Програмата за стабилизиране и следкризисно 

възстановяване на дейността на частно културно 

пространство PORTRAIT осигурява устойчиви условия 

за създаване и разпространение на художествена 

продукция. Насърчава творческото мислене и 

подпомага достъпа до съвременни изкуства на 

гражданите, като укрепва и улеснява връзките по 

веригата творец-посредникпублика. Разраства 

имиджа на свободната творческа сцена на София с 

натрупването на културен капитал. 99539.47 90000

Повишаване на организационния 

капацитет и адаптиране на АРТ 

ХОСТЕРС ЕООД към дигитална 

трансформация в културните 

индустрии, за гарантиране на 

устойчивото развитие на културно 

пространство PORTRAIT

Настоящият проект ще повиши организационния 

капацитет и ще адаптира организацията към дигитална 

трансформация в културните индустрии, чрез 

разработване на стратегия за управление на 

съществуващите ресурси и увеличаването им 

посредством бизнес и предприемачески инструменти за 

предлагане на качествено творческо съдържание. 

Проектът е част от дългосрочен план за разширяване на 

аудиторията, чрез насърчаване на културното 

потребление и развитие на партньорствата ни с JazzFM 

Radio и Чайка Арт ЕООД. 99997.77 65000

Надграждане и развитие на дейността на културно 

пространство PORTRAIT

Проектът предвижда интерпретация на актуални теми от 

културния живот чрез съвършено нов, неприлаган досега 

метод в областта на културното предприемачество. 

Партньорството с водеща българска медия, ще развие 

капацитета на организацията в нова област и ще добави 

стойност към дейността на културното пространство. 

Предложената от нас програма ще развие нов подход за 

стимулиране на по-добро опознаване, разбиране и вникване в 

творческия процес и ще укрепи емоционалната връзка между 

публика и артисти. 99889.96 68000 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-1909-1954-16980

Интердисциплинарен 

проект

АМАТЕРАС ФОНДАЦИЯ 

Фондация НА ФОКУС. БЛИЗО И ДАЛЕЧ 137,700.00 100,000.00

Проектът НА ФОКУС. БЛИЗО И ДАЛЕЧ обединява цялостната 

стратегия за развитие и надграждане на дейноста и културната 

политика на фондация Аматерас с дългосрочна програма в страната 

и чужбина. Стремежът към далечните дестинации е тенденция,  

включваща Европа, Азия и Латинска Америка с мащабни прояви. 

Междукултурния диалог, развитие на екипа и международна 

мрежа от партньорства е част от мисията и. Програмата обхваща 

някои от ключовите проекти и тяхното развитие за периода 2023-

2025 с акцент  2023.

АМАТЕРАС ФОНДАЦИЯ - ИЗКУСТВО 

В ДВИЖЕНИЕ

Проектът включва цялостната стратегия за развитие 

на АМАТЕРАС ФОНДАЦИЯ и по-добра публичност. 

Укрепване на екипа и задълбочено осмисляне на 

дейността до тук, създаване на нова стратегия за 

развитие, увеличаване на публиките, утвърждаване 

на партньорствата и развитие на проектите. За 10 

години създаде устойчива културна политика в 

България и чужбина.

99 946,00 89000 НОВИ ХОРИЗОНТИ

Проекта НОВИ ХОРИЗОНТИ набляга на нова стратегия в 

целогодишната програма на Аматерас фондация за 

дигитални изложби,  дигитален каталог на колекция 

АМАТЕРАС, дигитална лектория за съвременните 

изкуства и новите технологии, създаване на хибридни 

експозиции в София, страната и чужбина с пътуващи 

дигитални формати включващи лектории, дискусии и 

прожекции. Дигиталният каталог на колекция 

АМАТЕРАС, книгата Динамика в изкуството и филмът са 

ново направление в дейността на фондацията 99747.8 80000

ОБЕДИНЕНИ В ИЗКУСТВОТО - дългосрочен обменен 

проект

АМАТЕРАС ФОНДАЦИЯ създава проекта ЕДИННИ В 

ИЗКУСТВОТО за да развие  дългосрочни взаимоотношения със 

северните държави – Дания, Исландия, Норвегия, Финландия 

и Швеция. Изграден е от два панела 2022 и 2023 които 

включват изложби, резидентска праграма, уъркшопи, 

дискусия, презентации, пърформанс, танц, музика и ателиета 

за работа с местната общност. Проектът  е с фокус 

децентрализация и богата онлайн програма. 32670 32670 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-1909-2250-17118 Дизайн

"ИВАН АСЕН 22" концептуална 

дизайнерска платформа и 

Фондация за представяне и 

подкрепа на съвременни 

дизайнери Фондация

Едногодишна програма за 

надграждане на 

представянето, дигиталното 

присъствие и 

разпространението на 

творчески проекти и продукти 

на съвременни модни 

дизайнери 99,916.00 99,916.00

Програмата за 2023 г.на Фондация ИВАН АСЕН 22 залага на:

- приемственост: продължаване на повлиялите трайно средата 

регулярни дейности по създаването и все по-качественото 

представяне на творби на съвременни български модни дизайнери;

- надграждане на организационен капацитет чрез засилване на 

ефекта от дигиталното присъствие: въвеждане на дигитален, social 

media- и e-mail-маркетинг за още по-обхватното разпространение на 

създаваните културни съдържания и продукти.

Едногодишна програма на ИВАН 

АСЕН 22 с дейности и събития за 

представяне и подкрепа на 

съвременни модни дизайнери

Проектът "Едногодишна програма на "ИВАН АСЕН 22" 

с дейности и събития за представяне и подкрепа на 

съвременни модни дизайнери" цели устойчивото 

продължение на над 10-годишната работа на 

дизайнерската платформа  за популяризиране на 

дизайнерски работи чрез периодични курирани 

групови съавторски изложби, индивдуални 

дизайнерски представяния, обучителни уоркшопи и 

създаването на публикации-книги,документиращи 

развитието на съвременния дизайн. 62702 55000

Едногодишна програма на ИВАН 

АСЕН 22 с дейности и събития за 

представяне и подкрепа на 

съвременни модни дизайнери

Годишната програма следва трите основни направления 

в дейността ни: 1. тематични курирани групови 

дизайнерски представяния 2. мащабни концептуални 

проекти, колаборация между съвременни артисти и 

дизайнери 3. документирането на постигнатите 

резултати за създаване на собствена, разпознаваема 

идентичност в съвременния български моден дизайн, 

чрез публикации на книги и новия ни приоритет за 2022: 

4. достъп до творческите съдържания в 

дигитална/онлайн среда чрез уебсайт с интегриран 

онлайн магазин.

99590.7 70000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

Детайлен списък на всички кандидатстващи организации по 

Програмата „Едногодишен грант“ 2022 г.



ORG2022-2009-0017-17128 Музика

Фондация Музикартисимо 

Фондация

МузикАртисимо Фест и 

младежка платформа за 

ансамблово музициране 100,138.00 97,138.00

Проектът продължава дългогодишната дейност на фондация 

Музикартисимо, свързана с представянето на музикални събития с 

непреходен знак, като надгражда тази събитийност с иновативната 

Младежка платформа за ансамблово музициране. Програмата на 

проекта е съставена от уникални събития, нови форми, премиерно 

творчество, участие на млади музиканти, образователна програма. 

Културният онлайн спот е от съществено значение за 

МузикАртисимо Фест и младежката платформа за ансамблово 

музициране. МузикАртисимо Фест и онлайн 

културен спот

"МузикАртисимо Фест и онлайн културен спот" 

продължава дългогодишната политика на фондация 

Музикартисимо за представяне на музикални 

събития с непреходен знак, като надгражда тази 

събитийност в градивен иновативен процес. 

Програмата включва уникални събития, нови форми, 

премиерно творчество, представяне на млади 

музиканти, образователна програма. Културният 

онлайн спот е от ключово значение за продължаване 

дейността на организацията. 85 068,40 85000

МузикАртисимо Фест и онлайн 

културен спот

МузикАртисимо Фест и онлайн културен спот 

продължава дългогодишната политика на фондация 

Музикартисимо за представяне на музикални събития с 

непреходен знак, като надгражда тази събитийност в 

градивен иновативен процес. Програмата включва 

уникални събития, нови форми, премиерно творчество, 

представяне на млади музиканти, образователна 

програма. Културният онлайн спот е от ключово 

значение за продължаване дейността на организацията. 96287.28 85000 Младежка музикална платформа МузикАртисимо

Фондация Музикартисимо надгражда своята досегашна 

дейност с проекта “Младежка музикална платформа 

Музикартисимо”, посветен на талантливите млади музиканти 

на България. Програмата включва уникални събития, 

премиерно творчество, майсторски класове и музикални 

филм-портрети с участието на представители на новата 

българска музикална генерация. 86966.7 0

ПРОГРАМА - МОБИЛНОСТ I СЕСИЯ - ИМЕ НА ПРОЕКТ - Концерт 

на квинтет ПИЛЕКАДОНЕ в концертната серия Les Concerts du 

Foyer Europeen Люксембург 5,358.00 5,358.00

Проектът включва концерт на квинтет ПИЛЕКАДОНЕ - един от 

най-реномираните български камерни ансамбли. Той ще се 

състои в Люксембург в рамките на концертната серия Les 

Concerts du Foyer Europеen сезон 2022 - 2023  г. по покана на 

реномирания европейски форум. Събитието ще се проведе в 

сградата на Културния център на европейските институции 

Темата е представяне най-новото творчество на изтъкнатите 

български композитори Васил Казанджиев, Пенка Кунева, 

Албена Петрович – Врачанска, Явор Гайдов. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2009-0920-17150

Интердисциплинарен 

проект

Съюз на българските 

художници - СБХ Сдружение ТРАДИЦИИ В РАЗВИТИЕ 135,362.00 100,000.00

ТРАДИЦИИ В РАЗВИТИЕ включва  акцентни събития от изложбената 

програма на СБХ за 2023 и обогатява  дигиталното съдържание на 

платформата sbh.bg. Проектът осмисля  и внася конкретни 

измерения на стратегията  за развитие и модернизиране на 

организацията като един от основните генератори на визуално 

съдържание в България и активен участник в културните процеси в 

локален и международен контекст.

Информационна онлайн 

платформа sbh.bg

Информационна онлайн платформа sbh.bg е 

мащабен технологично нов проект за уеб 

пространство на СБХ, от жизненоважно значение за 

съществуването на съюза. Платформата ще повиши 

капацитета на организацията във всички аспекти на 

нейната дейност-организационната, творческата, 

както и в стопанската, която подсигурява 

функционирането й като организация на близо 3000 

професионални художници и критици. 99310 80000

Програма за развитие и 

модернизиране на изложбената 

политика и експозиционната среда 

на СБХ

Проектът цели да постигне устойчиво развитие на  

организацията, базирано върху подобряване на 

експозиционните условия,  обособяване на 

многофункционално пространство, прилагане на  

комплексен иновативен подход при формирането на 

изложбената политика, повишена комуникативност с 

членовете на организацията и с обществеността, 

формиране на положителни нагласи към дейността на 

СБХ. 99999 80000 СПОДЕЛЕНИ КУЛТУРНИ ПРОСТРАНСТВА

Проектът Споделени културни пространства  акцентира върху  

комплексния характер на изложбената дейност на  СБХ, 

представяйки широкия спектър от визуални форми: живопис, 

скулптура, класическа и дигитална графика, нови медии, 

комикс; дърворезба ; ювелирно изкуство. Продължава и 

трайната тенденция за модернизиране на пространствата, чрез 

подновяване на подовата настилка и осветителната система в 

залата на Р. Алексиев и чрез осигуряването на нови 

скулптурни постаменти  и витрини. 100000 88712

ПРОГРАМА - КРИТИКА / Модул „Утвърдени модели“ - ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - БЮЛЕТИН НА СБХ 2022-2023 25,000.00 Следва оценяване

Бюлетинът на СБХ е периодично печатно издание с онлайн 

версия, с критически текстове, отразяващи богатата 

изложбена дейност на СБХ и членовете му, значими събития в  

изкуството у нас и по света. Издава се в сегашния вид от 1995. 

От началото 2022 в новата информационна платформа sbh.bg 

статиите на Бюлетина излизат самостойно в категорията е-

бюлетин. Печатното издание в PDF файл може да бъда 

свалена безплатно. Бюлетинът е едно от малкото печатни 

издания за оперативна критика в България. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2009-0933-17149 Танц

Асоциация за равитие на 

София Фондация

Хореографска 

Експериментална Лаборатория 

и Иновативна Образователна 

Сцена Хелиос - София 170,100.00 99,200.00

ХЕЛИОС-СОФИЯ е програма за професионално развитие на млади 

хореографи в тригодишен период, която съдържа отделни етапи, 

започващи в началото на всяка година: ХЕЛИОС Лаборатория, 

ХЕЛИОС Представяне и ХЕЛИОС Мрежа. Във всеки от етапите 

хореографите създават творчески продукт с менторска подкрепа, 

който се представя пред българска и международна публика вкл. и 

със средствата на дигиталните технологии. Също така цел на Хелиос 

- София е да развива публики с разбиране и интерес към 

съвременния танц. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2009-1027-17089 Театър

Фондация "Арт Бюро" 

Фондация

Годишна програма на 

фондация "Арт Бюро" 91,910.00 91,910.00

Мисията на фондация Арт Бюро е да помага на артисти и публика 

да откриват различни форми на изкуство. Екипът работи по проекти 

и инициативи, които имат за цел децентрализацията на културния 

живот в страната и подобряването достъпа до съвременни 

изпълнителски изкуства. Годишната програма на Фондацията се 

фокусира върху реализирането на международна обучителна 

програма за артисти, разпространение на театрална продукция за 

глуха и чуваща аудитория и програмиране на открита сцена.

Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Приказни истории. Годишна програма на фондация 

Арт Бюро 2023

Приказни истории е работното заглавие на цялостна годишна 

програма на Фондация Арт Бюро. Основният фокус на проекта 

е развитието на професионални артисти -глухи и чуващи и 

достигане до по-широка аудитория за театралната продукция 

на организацията. Програмата включва създаване на 

театрално представление за глухи и чуващи деца, 

провеждането на два междунароени уъркшопа за глухи и 

чуващи аристи и турне на представлението Отвъд стената. 95866 РЕЗЕРВА

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Кампании за 

адресиране на социален проблем чрез изкуство - ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - Отвъд стената - заедно на приключение 14,940.00 Следва оценяване

Проектът Отвъд стената - заедно на приключение има за цел 

да запознае децата и младежите в три града в страната с 

предизвикателствата и трудностите, пред които са изправени 

глухите им връстници. Във Видин, Ловеч и Габрово пред 

училищна аудитория ще бъде представен иновативен 

театрален спектакъл, комбиниращ жестов и говорим език. 

Представлението ще бъде последвано от интерактивна 

работилница, която през формата на играта ще запознае 

младите зрители с темата толерантността към различните от 

нас. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2009-1041-17148

Интердисциплинарен 

проект

Българска Фестивална 

Асоциация (БФА) Сдружение

БЪЛГАРСКИТЕ ФЕСТИВАЛИ - 

ПАРТНЬОРСТВО В РАЗВИТИЕ 83,092.29 83,092.29

Проектът цели развитие на БФА чрез дигитализация и 

институционално укрепване. Ще се създаде календар с програми 

на фестивалите. Предвидени са съвместни инициативи с ЕФА. Ще се 

картографира, систематизира, селектира информация за 

фестивалите, като част от нематериалното културно наследство. Ще 

се реализира издателска поредица “Колекция “Фестивали” и ще се 

отбележи с концерт 100-годишнината на Петър Ступел, 

дългогодишен директор на един от най-старите български 

фестивали Софийски музикални седмици Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 ФЕСТИВАЛИТЕ С ПОГЛЕД КЪМ СЕБЕ СИ

Чрез проекта ще бъде създадена анкетна карта за самооценка 

на фестивалите в България. Получените резултати ще 

идентифицират качествата и проблемите пред сектора, а 

събраните данни, след анализ, ще послужат за препоръки с 

предложения за промени в нормативната уредба. Чрез 

проекта ще се ангажират индивидуалните членовете на БФА и 

общините - фестивални организатори. Ще се насърчават 

изследванията и фокуса върху културни политики и 

значението на фестивалите. 13550 0

ПРОГРАМА - ПУБЛИКИ - ИМЕ НА ПРОЕКТ - Българските 

фестивали - дигитални перспективи 15,000.00 Следва оценяване

Проектът ще изследва качеството на дигиталните активности 

на 46 български фестивала, членуващи в Българската 

фестивална асоциация, в 13 български селища, с фокус 

фестивалите в Бургас, Русе и Велико Търново. Със 

съдействието на привлечени експерти с доказан опит и 

професионални качества ще се тестват модели на ефективни 

комуникации. В резултат от реализацията на проекта ще се 

подобри диалога на организаторите с публиката и ще се 

повиши капацитета за ползване на предимствата на 

дигиталната среда. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2009-1147-17172 Музика "Кантус Фирмус" АД АД

Международен конкурс и 

майсторски класове 100,000.00 100,000.00

Проектът Международен конкурс и майсторски класове „Кантус 

Фирмус“ 2023-2025 продължава досегашната артистична дейност 

на организацията и поставя основа за нейното развитие през 

следващите две години. През 2023 г. е планирано провеждане на 

Международен конкурс в категории струнни инструменти и пиано. 

За жури са поканени световноизвестните музиканти Шломо Минц, 

Пламена Мангова, Росен Гергов и др. Част от проекта е 

едноседмичен майсторски клас по цигулка с изтъкнатия цигулар и 

педагог Шломо Минц.

Национален конкурс за млади 

инструменталисти за наградите на 

Кантус Фирмус

Проектът представлява конкурс за млади 

инструменталисти в областта на класическата музика 

Всички етапи от състезанието ще се проведат изцяло 

или частично чрез записи и излъчване в ефира на 

Класик ФМ радио и FB. Така събитието ще получи 

публичност, без това да противоречи на мерките за 

ограничение на социалните контакти. В журито ще 

участват изявени български музиканти и 

преподаватели. Проектът цели да стимулира изявата 

на младите музиканти. 98131.48 70000

Кантус Фирмус 2022 - традиция и 

перспективи - 20 години Оркестър 

на Класик ФМ радио

Проектът Кантус Фирмус 2022 – традиция и перспективи 

– 20 години Оркестър на Класик ФМ радио включва 

едногодишната дейност на организацията. Ключови 

събития в работата на екипа ще бъдат Конкурс и 

академия да оркестър – събитие, насочено към млади 

музиканти с включени образователни дейности, а също 

организиране на Европейски музикален фестивал 22-ро 

издание и отбелязване 20-тия юбилей на Оркестъра на 

Класик ФМ радио. 100000 70000 ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАНТУС ФИРМУС

Програмата за възстановяване на Кантус Фирмус съчетава 

създаване на музикално-образователен концерт за деца и 

представяне пред нови публики в малки населени места и 

допълнителни мерки за подобряване на дигиталния облик на 

организацията. В тях са включени нова рекламна стратегия на 

Оркестъра на Класик ФМ радио, нов уебсайт, повишаване 

компетенциите на екипа с фокус - социални мрежи и цялостна 

адаптация на наличната ни художествена продукция - видео и 

аудио записи, архиви, снимки и др. 92365.17 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2009-1158-17186 Фолклор

“МЕЖДУНАРОДЕН СЪВЕТ НА 

ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА 

ФЕСТИВАЛИ ЗА ФОЛКЛОР И 

ТРАДИЦИОННИ ИЗКУСТВА – 

БЪЛГАРИЯ” /ЦИОФФ – 

БЪЛГАРИЯ/  Фондация

Културна панорама на 

Фондация Международен 

съвет на организаторите на 

фестивали за фолклор и 

традиционни изкуства-

България /ЦИОФФ-България/ 

за 2023-2025 г. 116,623.08 99,978.08

Настоящият проект има за цел да обезпечи част от разходите по 

дейностите на Фондация Международен съвет на организаторите 

на фестивали за фолклор и традиционни изкуства-България 

/ЦИОФФ-България/ за 2023г.като основна цел е запазването на 

административния капацитет. Екипът на Фондацията успешно 

изпълнява задачите си, с намерение и през следващия период 2023-

2025 да подготви и реализира множество национални и 

международни събития в сферата на фолклора и нематериалното 

културно наследство. Културна панорама на Фондация

Настоящият проект цели обезпечаване на разходите 

по дейността на Фондацията: 1.Организиране и 

провеждане на 6-ти Национален преглед на 

фолклорните ансамбли през 2021 г., 2.Организиране 

на летен детски творчески лагер с цел подобряване 

работата в детските фолклорни колективи. 

Семинарите се водят от експерти в областта на 

детската хореография 3.Научна-практическа 

конференция със специалисти в областта на 

Нематериалното културно наследство.

98162.27 65000

Културна панорама на Фондация 

Международен съвет на 

организаторите на фестивали за 

фолклор и традиционни изкуства-

България /ЦИОФФ-България/ за 

2022 г.

Настоящият проект включва: - Ежегодна Национална 

среща-семинар на хореографите и специалистите, 

работещи в сферата на НКН; - Провеждане на Финален 

етап на Шести Национален преглед на фолклорните 

ансамбли; - Работа в мрежа от МФФ в страната;

- Цялостна организация на 24-ти МФФ Велико Търново 

2022; Арт творилница Фолклорна въртележка; - Лятна 

академия 2022 – МФИ Лятна дъга, Летен детски 

творчески лагер, демонстрационни репетиции, мастър 

класове и Културна конференция.

99651.09 65000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2009-1241-16589 Музика

"Проф. Влади Симеонов" 

Фондация

Филхармония Пионер - 

Творческо развитие 95,988.00 56,070.00

Фондация Проф. Влади Симеонов е създадена с мисията да 

поддържа и развива дейността на младежката Филхармония 

Пионер. Освни задачи:

Да организира творчески изяви на оркестъра, да работи за 

изграждането на младите музиканти в бъдещи професионалисти, 

да представя българската музикална култура в България и по света;

Оборудване на оркестъра с нови музикални инструменти за 

подобряване на работната среда;

Организиране на образователни проекти за култивиране на бъдещи 

любители на класическата музика; Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2009-1242-17091 Игрално кино Гарти Филмс ЕООД ЕООД

Осигуряване на устойчиво 

развитие и повишаване на 

организационния и творчески 

капацитет на продуцентска 

компания Гарти филмс чрез 

развитие на пакет авторски 

филми на български 

режисьори. 66,478.00 66,478.00

Разширяване на административния капацитет, подпомагане на 

финансовата устойчивост, диверсифициране и повишаване на 

качеството на творческото съдържание на Гарти филмс и 

последващото му разпространение чрез стратегическо, финансово 

и художествено развитие на пакет авторски филми на български 

режисьори, което ще осигури възможност за изява на авторите, 

продължителна заетост на административния екип, ще достигне до 

нови публики и ще въведе организационна стратегия за 

дългосрочен модел на работа. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Творческо, финансово и стратегическо развитие на 

пакет дебютни авторски филми на млади български 

режисьори със социална насоченост

Устойчиво развитие и повишаване на капацитета за създаване 

на творчески продукти на “Гарти филмс” чрез развитие, 

подготовка за производство и разпространение на 

презентационни пакети на три дебютни авторски филма на 

млади български режисьори, с цел позициониране на 

европейския филмов пазар на авторите, установяване на 

устойчиви международни партньорства, надграждане на 

уменията на авторите и дейността на компанията и 

преодоляване на последствията от Covid-19 върху филмовата 

индустрия. 56266 0

ПРОГРАМА - ДЕБЮТИ - ПЪРВИ КРЪГ / I кръг / Екранни изкуства - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - проект за късометражен филм 34,920.00 Допуска се до втори кръг

ВИСОКИ СИНИ ПЛАНИНИ  Анотация  Трупът на отстрелян 

глиган лежи между двама непознати ловци, всеки от които 

настоява, че дивечът му принадлежи. Безобидният спор 

прераства в мъртва хватка, от която изход като че ли няма, а 

пъплещата мъгла постепенно поглъща и прасето, и ловците, и 

планината. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2009-1419-17230 Документално кино Три ин спирит ЕООД ЕООД ТРИ ИН СПИРИТ 100,000.00 100,000.00

Проектът предоставя възможност за реализация на 

организационната стратегия и спомага за повишаването на нейния 

капацитет, разгръщане на творческия потенциал, привличането на 

нови кадри и публики. Предвижда се създаване на филм, част от 

поредица, който използва монолога като основно изразно средство 

с участието на редица известни личности. Планира се 

разпространението му в България, в бъдеще -  и в чужбина, с което 

ще се укрепят и международните партньорства. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Смисълът

Проектът “Смисълът” е ключов за възстановяване на дейността 

на организацията по отношение на създаване и 

разпространение на висококачествени филмови продукции. 

Предлагат се дейности, свързани със създаването на първа 

част от едноименната филмова поредица и нейното широко 

популяризиране в страната и чужбина. Филмът ще обедини 8 

от най-знаковите личности на България в областта на 

културата и изкуството. Предлагат се преференциални условия 

за достъп до културните събития на уязвими групи. 96912.78 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2009-1527-17252 Музика

Софийски камерен хор "Васил 

Арнаудов" Сдружение

Софийски Камерен Хор "Васил 

Арнаудов" - нови перспективи 99,128.00 99,128.00

Проектът е насочен към продължаване на възтановяването на 

състава, обучение и интензивно развитие на иновативната 

концепция творческо ателие в международен аспект, като устойчив 

елемент, гарантиращ непрекъснатост на творческите процеси пред 

публика дори и в условия на пандемия, чрез участието си в SING 

ALONG CONCERT2023 Barcelona - международни ателиета и концерт 

със световноизвестния музикант Ерик Уитакър и международно 

ателие и концерт Cantorissimo по покана на SB Kulturverein.

Софийският камерен хор на 55 

години

Проектът включва дейности, свързани с честването на 

55-годишния юбилей на Софийския камерен хор. 74 830,39 65000

Софийски камерен хор Васил 

Арнаудов - нови хоризонти след 

пандемията

Проектът ще реализира обновяването, 

модернизирането и развитието на Софийски камерен 

хор Васил Арнаудов: - набирането и обучението на нови 

хористи и възтановяване на подготовката - активно 

представяне на иновация - ателиета с интерактивно 

участие от страна на публиката и новите хористи.  - 

подготовка и участие в престижно международно 

събитие КАРМИНА БУРАНА@BerlinPhil 2022, в залата на 

Берлинската филхармония през м. юни 2022 г. по 

специална покана. 99360.32 50000

Активизиране на творческите планове на Софийски 

Камерен Хор

Проектът е насочен към преодоляване на последствията от 

пандемията от Ковид 19, в резултат на което дейността почти 

се преустанови с анулирани репетиции, концерти и 

международни участия; имаше отлив на хористи и публика. 

Основните дейности предвиждат: възстановяване и 

обновяване на певческия състав, обучение на нови хористи, 

вокална работа, възобновяването на контактите с оркестрови 

състави-партньори, връщането на публиката в чрез 

планираните творчески ателиета. 14996 РЕЗЕРВА

ПРОГРАМА - МОБИЛНОСТ I СЕСИЯ - ИМЕ НА ПРОЕКТ - 

Международно творческо ателие - GLORIA - Вивалди 14,762.00 14 000,00

Инициативата ще се проведе за първи път на остров Корфу, 

Гърция с участието на Софийския камерен хор Васил 

Арнаудов с диригент проф.д-р Теодора Павлович и смесения 

хор SAN GIACOMO с диригент Антоний Живков. Целта на 

събитието е двата хора да изработят заедно и да представят 

творбата на А. Вивалди Глория във версията за смесен хор и 

клавирен съпровод чрез иновативния формат - творческо 

ателие, който СКХ Васил Арнаудов интегрира в своята дейност 

и сега представя за първи път на международна сцена. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2009-1543-17276 Театър

Фондация „Хомо Луденс“ 

Фондация

Фондация "Хомо Луденс": 

устойчивост и развитие 60,356.00 60,356.00

Проектът е насочен към запазване и надграждане на дейностите на 

Фондация Хомо Луденс, към засилване на организационния ѝ 

капацитет и оптимизиране на комуникационните инструменти за 

достигане до аудитории.

Проектът предвижда три модула

- Представяне на спектакли от европейската сцена с кинопрожекции 

- от програмата NT Live, на Интернационален театър Амстердам и на 

Театър Комеди Франсез

- Дискусионна платформа и издателска дейност – семинари, 

сборник

- Образователна програма в два модула

Платформа Homo Ludens

Платформа Homo Ludens цели да създаде дигитално 

съдържание в три модула: сборник подбрани 

материали от публикуваните броеве на списанието в 

периода 2002-2020 /интервюта с български творци и 

обзорни студии/в превод на английски език; 

дигитален портал "Театралните професии" - 

представяне на фигурите в театралния процес чрез 

видео портрети; дигитален портал "Театрални 

диалози" - интервюта/лекции с водещи фигури от 

световния и българския театър. 73580 73000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Платформа Homo Ludens - Международни диалози

Проектът „Платформа „Homo Ludens“ – международни 

диалози“ предвижда реализирането четири основни 

инициативи:  Провеждане на уъркшоп по театрална критика и 

журналистика; Провеждане на международна конференция 

„Преосмисляне на театралното наследство от времето на 

социализма в Източна Европа“; Развитие и надграждане на 

модула „Театрални диалози“;         Издаване на театрална 

литература и периодика - двуезичен сборник с доклади и 

списание „Homo Ludens”, бр. 26. 85678.98 85678.98 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2009-1637-17284 Музика Контрапункти ООД ООД

От ФСБ Симфони до Юбилей 

50 години ФСБ 85,378.00 54,178.00

Дейностите в рамките на проекта са насочени и към стратегия за 

тригодишното развитие на организацията. Цели: създаване на 

музикален филм ФСБ Симфони. Технологично осъвременяване на 

изразните средства. Постигане на високохудожествена стойност и 

значимост на продукцията. Образователна програма. Творческо 

стимулиране на млади автори и изпълнители. Юбилеен концерт 50 

години ФСБ. Утвърждаване на българската музикална култура като 

европейска ценност, с нейната специфичност и национален дух.

Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Годишна стратегия на Контрапункти ООД за устойчиво 

развитие. Създаване на музикален филм ФСБ 

Симфони.

Дейностите в рамките на настоящия проект са насочени 

приоритетно и към стратегия за дългосрочно развитие на 

организацията. Цели -  създаване на български музикален 

филм ФСБ Симфони. Технологично осъвременяване на 

изразните средства.  Постигане на високохудожествена 

стойност и значимост на продукцията. Творческо стимулиране 

на млади автори и изпълнители. Утвърждаване на българската 

музикална култура като европейска ценност, с нейната 

специфичност и национален дух. 99838 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

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

Ефективно  управление на 

интегрирана организационна 

стратегия за реализиране на 

културна продукция 87,408.00 87,408.00

Прилагане и надграждане на ефективни стратегии за реализиране 

на културна продукция и развитие на арт пазара с цел постигане на 

устойчивост и независимост на културния оператор.

 Стратегия за развитие на онлайн 

пазара на съвременно българско 

изкуство

Проектът предвижда прилагане на маркетингова 

стратегия за развитие на онлайн пазара на 

съвременно българско изкуство в България и в 12 

страни от ЕС. Той е насочен към разширяване на 

аудиторията и непрекъсната комуникация между 

галерията, художниците и публиката, към 

изграждане на връзка с глобалната аудитория и 

привличане на вниманието към българските 

художници. Той би допринесъл за постигане на 

финансова стабилност за галерията и авторите.  96590 0

Ракурси за внедряване на 

иновативна интегрирана 

организационна стратегия във 

визуалните изкуства

Прилагане на иновативна интегрирана организационна 

стратегия и план към нея, насочени към повишаване 

устойчивото развитие на кандидата, чрез изпълнение на 

взаимосвързан комплекс от мерки на организационно-

управленско, маркетингово и ресурсно-съдържателно 

ниво. 97781.24 50000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2009-1941-16972 Приложни изкуства "ТОНЕДИКО" ЕООД DigComp A.A.2023-ТОНЕДИКО 99,696.00 99,696.00

Целите са разширяване на дигиталната трансформация и 

стабилизиране на административния капацитет на „ТОНЕДИКО“ 

ЕООД; възобновяване на онлайн конкурс „Математика и изкуство“, 

който има роля и на маркетингова стратегия; осигуряване на 

условия за създаване и за представяне на художествени 

произведения чрез разработване на виртуална галерия 

„ТОНЕДИКО“, разширяване на образователната програма при 

синергия на изкуство, наука и образование и подпомагаща 

едновременното развитие на три компетентности. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Стъклен инициал / ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО 

АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Кампании за адресиране на социален 

проблем чрез изкуство - ИМЕ НА ПРОЕКТ - РестАрт на стъклената 

бутилка 14930,57 / 23641,40

14930,57 / Следва 

оценяване

Целта на проект „Стъклен инициал“ е да популяризира две 

техники с материал стъкло и техника за рисуване върху 

коприна сред любители на изкуството и да привлече нови 

членове на любителското изкуство. Ще се разработят три 

работилници и направят представяния на художествени 

произведения на лекторите. ООН обяви 2022 г. за 

Международна година на стъклото, затова се цели и 

разпространение на най-новото мислене как стъклото може 

да помогне за развитието на цивилизацията.

За ограничаване на навлизането на пластмаси 

във водата, в храната и в телата ни са приети 

редица документи. Важна алтернатива на 

пластмасата е стъклото. Целта на проекта е да 

въздейства чрез изкуство върху отношението 

към стъклото като материал и да насърчи 

използването на устойчиви и рециклируеми 

материали. Планирано е създаване на 

художествени произведения от стъклени 

бутилки; създаване на информационни 

материали за стъклото и пластмасата и 

разпространението им. Неприложимо

ORG2022-2009-1944-17288 Аудиовизуални изкуства ТЛ ФИЛМ.ООД ООД

Развитие на административния 

капацитет на ТЛ ФИЛМ ООД 208,844.00 98,834.00

ТЛ ФИЛМ ООД акцентира в развитието на модерно, технологично 

представяне на класиката в музикално-сценичното изкуство. 

Осигуряване на среда за кариерно развитие на професионалисти в 

сферата на изкуството; създаване и представяне на художествени 

продукти с устойчиви тенденции в професионалното и творческото 

развитие на участниците; прилагането на организационни стратегии 

за развитие и повишаване на организационния капацитет на 

дружеството; създаване на продукти с високо художествено 

съдържание. Неприложимо Неприложимо 0 0 Opera D Amore

Проектът Opera D'amore спектакъл,който ще бъде 

показан на максимално много места по света и да 

прослави българският артистичен талант на много 

престижни сцени. Синкретичната му същност 

обединяваща музика, кино, танц и оперно пеене е 

иновативна не само за България. Атрактивния характер 

на представяне на класически произведения ще докара 

публики, които не биха влезнали в мраморните салони 

на високия арт. 99572.04 0 Opera D Amore 2022

Opera D'amore е високо технологичен проект с многообразни 

иновативни посоки. Освен технологии от най-ново поколение 

като 3D Mapping, Virtual Reality, акустична звукова среда, 

светлинни завеси и преходи, проектът е иновативен и  с 

представянето на класически репертоар, чрез помощта на 

кино визия. Обемът на реална среда и епоха отвежда зрителя 

на истинското място на действие и дори в емоционалния свят 

на героите. Публиката ще вникне в дълбочина в иначе 

пренебрегваното либрето на всяка опера. 21900 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо



ORG2022-2009-2005-17026 Изящни изкуства СНЦ Синергия Сдружение

Стратегия за устойчиво 

развитие на организацията 

след COVID- пандемията 95,500.00 95,500.00

Стратегия за устойчиво развитие на организацията като културен 

оператор чрез създаване и разпространение на художествен 

продукт, утвърждаване на локални и международни партньорства 

и повишаване на организационния капацитет в периода 2023-2025г. 6/12

Цикълът 6/12 се състои от шест фрагмента: 6 

концептуални изложби, представящи по двама  

млади творци всяка, в рамките на цикъла. Ще бъдат 

представени общо 12 съвременни визуални артисти. 

Общата тематична рамка на цикъла е галерията като 

физическо или виртуално пространствo, разглеждано 

като Detox Lab- място за изледване на зависимостта 

ни от дигиталните технологии. 99000 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Art Lab - хибридно пространство за творчески 

експерименти и арт-колаборации между съвременни 

български визуални артисти.

Проектът е експеримент за създаване на единна и кохерентна 

“културна територия”, която е еднакво гостоприемна, както 

към креативния процес и твореца, така и към публиката, чието 

приобщаване и обогатяване търси. В тази територия творец и 

публика са равнопоставени. Това е своеобразна културна 

“лаборатория”, в която се анализира креативния процес и се 

създава творчески продукт в резултат на колаборация. 89160 0

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Кампании за 

адресиране на социален проблем чрез изкуство - ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - KARE - затворът и изкуството 23,000.00 Следва оценяване

KARE - затворът и изкуството

Създаването на висококачествено графично полиграфско 

издание, което дава възможност на публиката да се потопи в 

специфичния творческия процес на работа с лишени от 

свобода. То цели да представи на широката публика, онова 

което сме създали съвместно с лишените от свобода, да 

промотира добрите резултати от успешно реализираните 

колаборативни проекти. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2009-2048-17291 Аудиовизуални изкуства

ЕМ ПИ СТУДИО 

ИНТЕРНАШЪНЪЛ ООД

Програма за устойчиво 

развитие и повишаване на 

продукционния капацитет на 

Ем Пи Студио Интернешънъл 

ООД, за подпомагане на 

дейността му за създаване и 

популяризиране на светлинно 

изкуство в национален и 

международен план. 99,953.88 99,953.88

Проектът обхваща реализиране на цялостна стратегия за устойчиво 

развитие на организацията през 2023 г., с фокус върху осигуряване 

на повишен досег на публиките до съвременно светлинно изкуство, 

подпомагащо дългосрочното позициониране на българското 

светлинно изкуство на световната сцена и създаване на нови 

възможности за междукултурен обмен. В проекта е заложено 

разгръщане обхвата на дейностите и партньорствата, реализиране 

на заложената културна и обучителна програма, част от фестивала 

LUNAR. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-0233-17300 Културно наследство

Локално наследство 

Сдружение

Опазване и популяризиране на 

нематериалното културно 

наседство в Пернишко 98,295.00 98,295.00

Проектът има за задача да подпомогне опазването, проучването и 

популяризирането на два от значимите елементи от 

нематериалното културно наследство на Пернишкия регион:

- Народният празник Сурова в Пернишко – елемент, вписан в 

Представителната листа на нематериалното културно наследство на 

човечеството ЮНЕСКО през 2015 г.;

- Селското хоро в Пернишко – елемент, вписан в Националната 

представителна листа на елементи на нематериалното културно 

наследство през 2021 г. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1100-17175 Културно наследство

Георги Калоянчев - Кала 

Фондация

От едно поколение към 

следващото 69,386.00 66,466.00

Проектът е културно-образователен, като въплъщава в себе си кино, 

театър и изобразително изкуство. Включва недосегаеми млади 

публики и ги ангажира лично с културния живот. Засяга 

нематериалното културно наследство и подчертава устното 

предаване от едно поколение на друго. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Червената шапчица и обичайните заподозрени

Интерактивно представление, в което професионални 

актьори играят позната детска приказка по нов начин. По 

време на представлението деца от публиката ще бъдат 

включвани като участници в спектакъла, обличайки 

костюми и включвайки се в динамиката на 

представлението. 48955 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1101-17286 Игрално кино "Скрийн Бокс"  ЕООД КИНО НА СЕЛО 105,632.00 99,992.00

Проектът КИНО НА СЕЛО предвижда създаване на социално 

документалната поредица с работно заглавие Толкова далеч, която 

чрез няколко документални филма, ще разказва историите на 

момичета от различни етноси живеещи в България, които имат 

различни мечти. Чрез похватите на документалния и игралния 

разказ проектът цели да съчетае изследването на героите с 

контекста на социалната им среда. Поредицата ще се 

разпространява в малките общини и малки населени места. Неприложимо Неприложимо 0 0

АДАПТАЦИЯ НА ПРОЦЕСА И 

СЪДЪРЖАНИЕТО НА РАБОТА НА 

СКРИЙН БОКС ООД КЪМ 

ДИГИТАЛНА СРЕДА

Целта на проекта е да се създаде продукт и съответно 

съдържание, чрез който ще се дигитализира дейността 

на компанията - за управление на всички процеси по 

време на снимки – пре-продукция /избор на артисти-

изпълнители/, продукция /снимачен процес/, пост-

продукция /документация и административни 

дейности/, т.е. от набирането на хора до изплащането на 

хонорарите им. Всички процеси ще бъдат свързани 

изцяло в цифрова среда, включително съхранението на 

информацията в необходимия от закона срок. 99575.24 45000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1143-17287 Игрално кино Дема филм ЕООД ЕООД На кино с дух и традиции 96,800.00 96,800.00

Нашата мисия е по съвременен и иновативен начин, чрез филмите 

си, да покажем най-важните и знакови личности от българската 

история.

Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1150-17315

Интердисциплинарен 

проект

ОНЧ " Антон Страшимиров - 

1926"  Читалище Споделени пространства 64,224.00 64,224.00

Проектът Споделени пространства III на кино Влайкова цели 

доразвиването и устойчивото налагане на един траен и 

разнообразен културен продукт реализиран през последните две 

години с участието и събирането на една сцена на няколко вида 

изкуство и образование: кино, музика, танц, театър и изобразително 

изкуство, като предвидените дейности ще бъдат излъчени 

дигитално и ще стигнат до нова аудитория.  Проекта е насочен към 

стабилизирането и популяризирането на българското изкуство. СПОДЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА

Проектът "СПОДЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА" има за цели: 

да запознава, подхранва, съхранява и насърчава 

културното и жанрово многообразие на сцената на 

кино "Влайкова" в Образцово народно читалище 

"Антон Страшимиров-1926" НЧ, както и да засили 

конкурентостта на културния и креативния сектор с 

оглед постигане на интелигентен, устойчив и 

включващ растеж на аудитория. 33110 33110 Споделени пространства 2

Проектът Споделени пространства 2 на кино Влайкова 

цели доразвиването на един успешен проект 

реализиран през 2021 г. с участието и събирането на 

една сцена на

няколко вида изкуство и образование: кино, музика, 

танц, театър и изобразително изкуство, като част от 

предвидените дейности ще може да бъдат излъчени 

дигитално и ще стигнат до нова аудитория, достигащи и 

до големи групи възпрепиатствани от Ковид 

ограничения. 34580.5 25000 Документални и анимационни понеделници в кино

Проекта „ Документални и анимационни понеделници в кино 

„ Влайкова“ цели  да върне хората в кино залата, да даде 

възможност на публика и творци да общуват и да създадат 

една нова и трайна социална среда чрез редовно представяне 

на българско документално и анимационно кино. Тъй като 

Ковид пандемията постави културния сектор в много тежко 

финансово положение, сега е изключително трудно новите 

дейности да бъдат стартирани без никаква подкрепа. 54324.9 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1156-17316 Театър СНЦ " ПИЕРО" Сдружение Пиеро: нови хоризонти 97,505.00 97,505.00

„Пиеро: нови хоризонти“ е проект, който цели да привлече 

постоянен екип от експерти на работа за организацията, както и да 

насочи усилията ѝ в посока дигитализация на част от дейностите и 

богатия ѝ архив. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 ПИЕРО 2023: модул анимация

„ПИЕРО 2023: модул анимация“ има за цел да обособи 

отделен модул „Анимация“ в паралената програма на МКТФ 

„Пиеро“, Стара Загора. Неговите компоненти в 13-ото издание 

на фестивала, което ще се проведе през септември 2023 са: 

анимационна кинопанорама в две части – нова българска 

анимация; организиране на изложба на Вера Донева и 

провеждане на Майсторски клас по анимация от „Компот 

колектив“, който ще акцентира върху връзката между 

изкуството на анимацията и изкуството на кукления театър. 14908.66 14908.66 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1210-17059 Театър

Театрална школа Нюанси 

Сдружение

Пространство за сценични 

изкуства в Троян     70,874.00 70,874.00

Приоритет на “Нюанси” е развитието на изкуство и култура в 

община Троян, създаването на съвременно изкуство и 

фасилитиране развитието на местни артисти и изпълнители. Нюанси 

е инклузивна общност, която е жизнено важна за развитието на 

културния живот в региона, особено що се отнася до потребностите 

на младите хора. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Възстановяване и развитие на любителски 

театър и танц в Балкана / ПРОГРАМА - ДЕБЮТИ - ПЪРВИ КРЪГ / I 

кръг / Визуални и дигитални изкуства - ИМЕ НА ПРОЕКТ - "В 

кръвта ми"

26964 / 13589

15000 / Допуска се до 

втори кръг

Възстановяване и развитие на любителски театър и танц в 

Балкана. Проектът ангажира ежеседмично над 50 любители, 

разделени в различни възрастови категории и групи в сферата 

на театъра и танца. Основната дейност на проекта се 

реализира на територията на общините Троян и Априлци, 

реализацията му представлява ежеседмични репетиции за 

любителите, три сценични миниатюри, три театрални 

спектакъла и един концерт-спектакъл и всичката необходима 

за реализацията им реклама и разпространение.

“В кръвта ми” е сценично произведение, 

използващо комбинация от невербални 

театрални похвати, съвременни танцови 

техники и светлинни и звукови ефекти. 

Концепцията на спектакъла е да се разгледа 

чувствителната тема за домашното насилие 

през призмата на пет жени, всяка една от 

които преживява, преодолява или предава 

различна форма на насилие - от физическо до 

психологическо. Всички истории са 

взаимствани по действителен случай от 

анонимно интервюирани жени. Неприложимо

ORG2022-2109-1214-16983 Театър Евро Диалог ООД ООД

Устойчивост и развитие на Нов 

театър НДК 2023 128,187.00 100,000.00

Устойчивост и развитие на Нов театър НДК - 2023 е проект, с който 

се цели да продължим родолюбивата дейност на Нов театър НДК, 

създаден и отгледан от Продуцентска къща Евро Диалог ООД. Вече 

повече от седем години Нов театър НДК е една своеобразна 

алтернатива в духовния живот на Столицата.Една Независима сцена 

за Свободният Артист. С годините Нов театър НДК  успя да се 

превърне в онзи оазис, където намира уютен подслон българската 

изящна словесност.

Устойчивост и развитие на Нов 

театър-НДК

"Устойчивост и развитие на Нов театър - НДК" е 

проект, който е алтернативен спрямо общото 

състояние на театъра в България. Едно уютно 

театрално пространстово, което да дава възможност 

на всяка интересна и смислена идея да намери място 

за реализация. Свободният Артист трябва да бъде в 

центъра на този Театър. Вече пет години 

малобройния екип на "Нов театър"-НДК се опитва да 

защитава това кредо и ще продължи да го защитава 

въпреки "Пандемията".  100000 60000

Устойчивост и развитие на Нов 

театър НДК 2022

Устойчивост и развитие на НОВ ТЕАТЪР НДК е проекта, 

който Евро Диалог ООД, организацията управляваща 

театъра, представя за подпомагане на регулярната 

културна дейност на изграденото през 2014-15г. 

театрално пространство в НДК. Нов театър НДК 

предоставя целогодишен достъп на публиката до 

културно съдържание, включващо театрални спектакли, 

концерт-спектакли, представяне на книги, 

интердисциплинарни образователни събития, актьорски 

школи, фестивали, обучителни сесии и семинари.  100000 0 "Устойчивост и развитие на "Нов театър" НДК 2022-23"

Устойчивост и развитие на Нов театър НДК 2022-23 е проект, 

който има за цел да съхрани Пространството за културна 

дейност с 191 места и сцена, оборудвана с професионална 

техника, създадено през 2014-15г. в НДК /част от бившия 

базар/.За осем години То се превърна в средище за изява на 

свободната воля на  твореца и гражданина, който не престава 

да ни вълнува и да ни пренася във вълшебния свят нна 

човеколюбивото изкуство, въпреки Пандемията. 87058 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1227-17203 Музика

Българска музикална 

асоциация Сдружение Устойчив музикален сектор 170,311.00 94,961.00

Проектът цели да надгради и разшири дейността на БМА в посока 

утвърждаването ѝ като най-активната застъпническа организация в 

музикалния сектор. Проектът предвижда набор от дейности, 

свързани с реализирането на анализи и проучвания за различни 

музикални жанрове, формулиране на политики, обучителни сесии, 

развитие на музикална критика и насърчаване на международното 

позициониране на българската музика.  В проекта са въвлечени 

широк кръг от експерти и професионалисти от музикалния сектор. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Подпомагане на дейностите на Българска музикална 

асоциация за възстановяване и развитие на 

музикалния сектор

Проектът предвижда реализацията на различични дейности 

целящи възстановяване и развитие на артист-изпълнителите от 

музикалния сектор след органиченията наложени от 

противоепидемичните мерки, чрез различни профилирани 

спрямо нуждите на музикантите дейности в страната, между 

които обучителни сесии, проект за запазване и развитие на 

професията фолклорен музикант, поручвания и анализи, 

международна дейност и създаване на възможности за 

популяризиране на българската музика на международно 

ниво и др. 99604.3 0

ПРОГРАМА - Целева подкрепа Творческа Европа - ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - MOST- the complex strategy to develop the Balkan World 

Music scene 120,510.00 72,610.00

MOST- the complex strategy to develop the Balkan World Music 

scene

Международният проект МОСТ си поставя за цел да 

усъвършенства музикалния пазар на Балканите в жанра world 

music и да го популяризира в останалите европейски страни 

чрез комплексна стратегия за развитие, която включва 

изграждане на публики, професионални обучения, 

подпомагане популяризирането на музикалния продукт на 

местни артисти и други професионалисти в сектора извън 

страната им и региона. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1302-17296

Интердисциплинарен 

проект

сдружение "Метеор" 

Сдружение Структура и действие 101,272.00 82,111.00

„Структура и действие“ е проект на сдружение „Метеор“, който 

предвижда възстановяване и развитие на административната 

дейност на сдружението, както и разнообразна творческа 

продукция за 2023г. Програмата включва провеждането на събития 

на живо, създаването на произведения от областта на сценичните 

изкуства, видеоформати, издаване на книги и образователни 

инициативи.  Тя съчетава експериментални форми и стратегия за 

разпространение, предвиждаща достигане до широк кръг публики.  Метеор 2020-2021

Проектът Метеор 2020-2021 на Метеор обхваща 

творческата дейност на сдружението за периода 

октомври 2020-октомври 2021, включително и 

необходимите организационни дейности и дейности 

по разпространение. Изработени са гъвкави стратегии 

за адекватна реакция на динамичната ситуация, с 

възможност за адаптиране на събития на живо в 

онлайн формати. Планирано е произвеждането на 

голямо по обем, разнообразно съдържание с висока 

художествена стойност. 40309.7 40000 Метеор 2021

Проектът обхваща дейността на Метеор за 2022 г., която 

ще се фокусира въру няколко основни направления: 

създаване на творческа продукция, развиване на 

международни партньорства, образователна дейност и 

развиване на разширена онлайн и дигитална дейност. 

Договрени са партньорства и участия с големи 

чуждестранни институции, предвидена е разнообразна, 

богата програма, наситена със събития - създаване на 

нови произведения, художествени и образователни 

издания, обучителни програми и видеоформати. 94680.54 50000 Метеор 2023

Проектът обхваща развитието и надграждането на 

административната, организационна, творческа, 

международна и разпространителска дейност на сдружението 

през 2023 г. В нея са включени производството на 

видеоспектакъл, видеа от различни авторски поредици, 

български и преводни издания, международни дейности, 

събития на живо, образователни събития. Установени са 

партньорства с български и чуждестранни организации.  70168 РЕЗЕРВА Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1306-16800 Аудиовизуални изкуства

Сдружение Изкуство днес 

Сдружение Изкуство днес - 2023 112,978.00 97,378.00

Проектът представлява едногодишна програма за дейността на 

организацията, което включва: провеждане на високо 

художествени национални и международни проекти в областта на 

съвременното изкуство; обучителни и образователни модули, 

лекции и презентации към тях; развитие на партньорски мрежи; 

провеждане на резидентна програма; издаване на монография-

каталог и сайт за българско съвременно изкуство; разработка на 

дигитална онлайн платформа; развитие на капацитет. Поставя 

основа за надграждане. Изкуство днес - 2021

Проектът обхваща дейността на организацията за 

предстоящата една година, което включва:

- Седмица на съвременното изкуство - международен 

ежегоден проект за съвременно изкуство

- Фасада видео фестивал - международен ежегоден 

конкурс за видео изкуство

- Създаване на дигитална информационна банка и 

разпространението й чрез YouTube канал 91440.81 70000 Изкуство днес - 2022

Проектът цели надграждане капацитета на 

организацията и развитие на дейността й, която през 

2022 година ще се осъществява в няколко посоки:

провеждане на високо художествени артистични 

национални и международни проекти в областта на 

съвременното изкуство;

включване на обучителни и образователни модули, 

лекции и презентации към проектите;

развитие на партньорски национални и международни 

мрежи. 99485.95 80000 СВЪРЗАНОСТ / RE-CONNECT

Проектът представлява творчески обмен на артисти в сферата 

на съвременното изкуство от България и Румъния.

Ще бъдат реализирани две резиденции – едната в Тимишоара 

с български автори, a другата в Пловдив с румънски автори. В 

заключителната фаза от проекта артистите ще се съберат 

отново в Пловдив и ще реализират обща изложба. Целият 

проект ще бъде документиран в специално създаден сайт. 76540 72 280,00 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1327-17323 Културен мениджмънт АРТ ОФИС Фондация Програма Достъп 93,963.36 93,963.36

Фондация Арт Офис работи за развитието на публики на 

съвременното изкуство и за привличането на млади хора в залите. 

Екипът на организацията съдейства за подобряване на 

институционалната среда, както и за разширяване на 

възможностите за финансиране на изкуствата в България. През 

последните години фондацията работи дългосрочно за развитието 

на проекти за децентрализация на културна продукция.

ДОСТЪП Програма на Фондация 

Арт Офис за разпространение на 

готова културна продукция, 

обучение на независими културни 

оператори и работа с местни 

общности

Програма ДОСТЪП на Фондация АРТ ОФИС има за цел 

да подпомогне разпространението на културно 

съдържание в малки населени места и периферни 

градски части и да създаде положителни нагласи в 

необхванати публики към потребяването на изкуство. 

Тя представлява надграждане на досегашния опит на 

организацията и адресира в еднаква степен 

независимите артисти, тяхната продукция и 

комуникацията с потенциалните им аудитории. 99 710,24 72000 Програма Достъп

Програма Достъп има за цел да подпомогне 

разпространението на културно съдържание в малки 

населени места и периферни градски части и да създаде 

положителни нагласи в необхванати публики към 

потребяването на изкуство. Тя представлява 

надграждане на досегашния опит на организацията и 

адресира в еднаква степен независимите артисти, 

тяхната продукция и комуникацията с потенциалните им 

аудитории. Програмата са включени 3 модула: 

Разпространение, Създаване на спектакъл и Обучителна 

програма. 99535.35 80000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1328-17271 Нови медии КАТРА  ЕООД

govoriplovdiv.bg - ГОВОРИ 

ПЛОВДИВ - подкаст, видеокаст 

и радиопредаване за култура и 

културно наследство 117,614.00 99,884.00

Първият дигитален инкубатор за културното наследство и лична 

визитка на личностите и организациите от културния облик на 

Пловдив. Пространство за разговор по културни политики. 

Ориентиран към млади хора до 35 г. Включва сайт-платформа, 

ежеседмично снимане и качване на видео и подкаст, 

радиопредавне и канали в платформите Spotify, iTunes, YouTube. В 

епизодите са културните оператори, художници, артисти, 

режисьори, диригенти, музиканти, млади таланти - екипът на 

Пловдив в областта на културата. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

govoriplovdiv.bg - ГОВОРИ ПЛОВДИВ - подкаст, 

видеокаст и радиопредаване за култура и културно 

наследство

Първият дигитален инкубатор за културното наследство и 

лична визитка на личностите и организациите от културния 

облик на Пловдив. Пространство за разговор по културни 

политики. Ориентиран към млади хора до 35 г. Включва сайт-

платформа, ежеседмично снимане и качване на видео и 

подкаст,  радиопредавне и канали в платформите Spotify, 

iTunes, You Tube. В епизодите са културните оператори, 

художници, артисти, режисьори, диригенти, музиканти, млади 

таланти - екипът на Пловдив в областта на културата. 69587.71 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1330-16482 Литература ТАКА ЗАПОЧНА ВСИЧКО ЕООД Устойчиво развитие и растеж 101,000.00 100,000.00

Проектът цели цялостно развитие на издателството и неговите 

дейности в няколко различни направления - издаване на авторски и 

преводни заглавия с висока художествена стойност и качество, 

маркетингова стратегия и реклама, закупуване на ДМА, участия в 

панаири и културни събития, разширяване и развитие на 

аудиторията, привличане на творчески екип и създаване на нови 

партньорства. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 ВДЪН ГОРИ - митичните същества по българските земи

Издателство ТАКА ЗАПОЧНА ВСИЧКО представя проект за 

създаване на илюстрована книга за деца 5-12 години, която да 

ги запознае възможно най-изчерпателно и занимателно със 

света на българската митология. Сборникът ще представя 60 

митични същества и образи от българската митология, 

разделени в няколко раздела, според произхода и вида си. 

Първият най-пълен сборник от този тип в България и първото 

луксозно издание, посветено на популяризирането на 

българската митология сред тази възрастова група. 25754.7 0

ПРОГРАМА - ДЕБЮТИ - ПЪРВИ КРЪГ / I кръг / Литература - ИМЕ 

НА ПРОЕКТ - БЯГСТВО КЪМ ВКЪЩИ 14,900.00 Допуска се до втори кръг

БЯГСТВО КЪМ ВКЪЩИ

Малко хора се сблъскват с чудеса в истинския смисъл на 

думата. А и тези, на които им се случва,

често не го забелязват. Не вярвали били в такива странности, 

така че и под носа им да се случи

чудото, ще си остане все така незабелязано!

Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1334-17322 Театър

ФОНДАЦИЯ "ВИА ФЕСТ - 

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРАЛЕН 

ФЕСТИВАЛ "ВАРНЕНСКО ЛЯТО" 

Фондация

Уличен театър, дигитални 

излъчвания, обучение 120,578.00 99,250.00

Фондация „Виа Фест“ желае да изгради и поддържа 3 програмни 

модула. Модул „Театър на открито“ е насочен към постиженията в 

световния уличен театър. Модул „Майсторски клас“ предвижда 

покани към големи фигури от световната театрална сцена, които да 

работят с български студенти. Модул „Дигитален портал“ е рубрика 

в уебсайта на фондацията, посветена на безплатното излъчване 

онлайн на международни спектакли, които не могат да бъдат 

представени на живо. Неприложимо Неприложимо 0 0

Виа Фест: обучение, дигитализация, 

интердисциплинарност

Проектът „Виа Фест“: обучение, дигитализация, 

интердисциплинарност на фондация „Виа Фест“ е 

насочен към надграждане на организационния ѝ 

капацитет и разработване и прилагане на стратегии за 

достигане до нови аудитории, както и представяне на 

иновативни, хибридни форми на сценично изкуство. Той 

предвижда осъществяване на дейности в няколко 

стратегически направления. 99981.9 88261.9 Театрален шоукейс 2023

Художествената програма на проекта е свързана с изготвянето 

на специална селекция от 6 нови български спектакъла. 

Шестте спектакъла ще бъдат обособени в програмен модул 

„Шоукейс“ и представени в рамката на Международен 

театрален фестивал „Варненско лято“ пред чуждестранните 

селекционери, директори на фестивали и други театрални 

специалисти.

В рамките на модул „Шоукейс“ ще бъде организирана и 

специална среща между творците-автори на 

селекционираните спектакли и гостуващите театрални 

експерти.

99919.95 95000 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1403-16869 Танц

Сдружение "Атом Театър" 

Сдружение

АТОМ ТЕАТЪР - Едногодишна 

програма 2023 100,000.00 100,000.00

Тази година АТОМ Театър ще развие своята работа върху мисията 

да изгради широка разпознаваемост на съвременния танц не само в 

България, но и в международен контекст. С оглед на 11г. ни опит 

ние откроихме основни стратегически направления както за 

2023г.,така и в тригодишен план, чрез което вярваме, че 

организацията ще постигне устойчивост, повишаване качеството на 

танцовите представления, развитие на творческия капитал, 

капацитет и разрастване на междусекторни партьорства.

АТОМ Хореографски Серии - 

Международна танцова платформа

АТОМ Хореографски Серии е платформа за 

международен обмен на танцови артисти, 

продуценти и ментори от цял свят, създадена от 

АТОМ ТЕАТЪР през 2017 г. Това е среща на млади 

танцьори и хореографи, които си сътрудничат и 

реализират идеи по време на интензивен танцов 

тренинг. Цели израстването на българската 

съвременна танцова сцена, създаването на стабилна 

танцова общност, перспектива за реализация на 

всички участници, развитието на публики за танц. 85 234 0

АТОМ ТЕАТЪР - танцова компания, 

обучителни инициативи, 

международна мрежа

През 2022 г. фокусът на компанията е насочен към 

младите имена в групата, новото поколение 

съвременни танцови артисти, които търсят своето място 

на съвременната танцова сцена в България и ярко 

заявяват индивидуалността си, формирайки своя 

собствена танцова естетика. Предвиждаме създаването 

на две нови танцови продукции на АТОМ ТЕАТЪР, 

повишаване качеството на изпълненителите и 

усъвършенстване на трупата чрез всекидневен тренинг, 

осъществяване на серия от обучителни инициативи по 

съвременен танц. 99959.31 75000 Възстановяване и развитие на АТОМ 2022

Програмата Възстановяване и развитие на АТОМ 2022 обръща 

специално внимание на висококачественото създаване на две 

нови творчески продукции, пълноценния художествен 

хореографски и драматургичен процес на изследване. В 

програмата основно място заема международната 

образователна платформа на АТОМ Театър - АТОМ 

Хореографски Серии, със своето шесто поред издание. В него 

основни цели са динамичния процес на обмен между 

български и международни танцови хореографи и артисти, 

среща с публиката. 44544 РЕЗЕРВА Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо



ORG2022-2109-1403-17320 Аудиовизуални изкуства

СТОРИБОРД СТУДИО ЕООД  

ЕООД

Творчество и развитие на 

Сториборд Студио ЕООД през 

2023-2025 110,160.00 99,960.00

Програмата за развитие на Сториборд Студио ЕООД през 

следващите 3 години, и по-конкретно за 2023 г., е насочена към 

повишаване на организационния ни капацитет и творческа 

активност за развитие на артистичната ни програма и творчески 

продукти – книга в печатен и дигитален формат, фото и видео 

изложба, пилотно ТВ предаване. Целим привличане, задържане и 

развитие на аудиторията ни, постигане на устойчивост и 

независимост, с амбиция за навлизане на международни творчески 

пазари. Неприложимо Неприложимо 0 0

Едногодишна програма за работа 

на Сториборд Студио ЕООД

Едногодишната програма за развитие през 2022 г. на 

Сториборд Студио ЕООД е свързана с повишаване на 

организационния ни капацитет и развитие на 

продуцентската ни дейност чрез финализиране на 

продукцията ни от документални филми и поредици, 

както и осъществяването на първи стъпки в 

продуцирането на телевизионно предаване. Ще 

работим за повишаване на качеството на нашите 

продукти, привличане, задържане и развитие на 

аудиторията и постигане на устойчивост и независимост. 98793.56 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1422-17328

Интердисциплинарен 

проект

Национален алианс за 

социална отговорност 

Сдружение

Партньорства за Културно-

Социален обмен 99,658.00 99,658.00

Проектът цели изграждане на единна база данни на всички актьори 

и актриси в България. Втората ос на проекта цели анализ на 

потребностите на уязвимите групи за обучение в сферата на 

изкуството и анализ и подготовка за изграждане на обучителен 

център за обучение на тези групи в сферата на изкуството. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1502-17331 Аудиовизуални изкуства Емпатия България ООД ООД SOFIA LIGHTS 249,171.00 99,171.00

SOFIA LIGHTS  е първият светлинен фестивал в София. Той е 

посветен на потапящи - immersive - светлинни инсталации, които 

сливат изкуство, технология и природа в едно. С настоящия проект 

представяме нашия едногодишен и тригодишен план за развитие, с 

цел постигане на устойчивост и разгръщане на творческия 

потенциал. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1550-17326 Аудиовизуални изкуства БАД ГАЙС ФИЛМС ООД

РАЗГРЪЩАНЕ НА ТВОРЧЕСКИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ НА БАД ГАЙС 

ФИЛМС 100,000.00 100,000.00

Проектът цели:

1.Разширяване на аудиторията.

Създаване на образователна програма, състояща се от две 

работилници в НМУ и четири образователни сесии, артистична 

програма - документален филм за домашното насилие над жени.

2. Подобряване на акустичната характеристика на студиото.

3. Придобиване на оборудване за звукозапис на терен.

4.Придобиване на оборудване за смесване на звука. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1626-17341 Музика Арденца  Фондация

Арт-фасетана фондация 

Арденца 95,707.00 95,707.00

Разширяваме дейността си в зала Арденца и извън нея. Ателиета по 

музикални игри, рисуване, музикално-театрални спектакли, 

майсторски класове на световно признати музиканти, серия лекции 

за природата на музиката, поръчка за създаване на нови 

произведения, издаване на клавирни триа от български 

композитори, концертна дейност.

Камерна зала АРДЕНЦА - виртуална 

и реална

Проектът предвижда откриване на камерна зала 

АРДЕНЦА  за целогодишен достъп на публики до 

културни събития, организирани от фондацията. За 

нуждите на залата ще бъде закупен роял YAMAHA. В 

новата зала ще бъдат организирани 3 майсторски 

класа и 6 матинета. За улесняване на връзката творец-

посредник-публика в съвременните условия и 

условията на COVID 19, ще се модернизира сайтът на 

фондацията и ще се изработи рекламен диск с 

резултатите от проекта. 89713 80000

Лъчите на Арденца - музика през 

поколения, граници и прояви

Арт-маратон 100г Лазар Николов - кръгла маса, концерт 

и представяне на архивни записи. Конкурс за написване 

на нови произведения Intermezzo per Lazar, издаване на 

виртуален диск с биграфични данни и снимков 

материал за Л.Николов; издаване на нотния материал 

на клавирните му триа. Майсторски класове по цигулка, 

виолончело, дирижиране, оркестрови трудности и 

клавирен акомпанимент, както и музикални игри в зала 

Арденца и в залата на Читалище гр. Рила. Серия 

концерти в България, Европа и Азия. 85314.29 74000 Нови лъчи на Арденца

Проектът ни включва уъркшоп по многогласно вокално пеене 

върху български фолклорни елементи, уъркшоп по вокално 

майсторство и сценично поведение за вокалисти до 20 г. 

възраст, мултимедийни музикално – сценични спектакли, 

беседа за импресионизма. Заснемане на спектаклите. Концерт 

за цигулка и пиано с българска музика с фолклорни елементи 

в Южна Франция. Акустично и вентилационно подобрение на 

зала Арденца в с. Герман. 14890 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1628-17037

Интердисциплинарен 

проект

Арте Урбана Колектив 

Сдружение

Утвърждаване на Арте Урбана 

Колектив като съвременна 

европейска платформа за 

творчески и културно-

образователни инициативи в 

областта на киното и театъра 114,910.27 99,991.27

Проектът има за основна цел да утвърди двете основни 

направления на сдружението - Кино в училище и Театър & Наука, 

както и инициативите ни, като своеобразно пространство, в което 

младата публика формира вкуса си и през призмата на киното и се 

запознава с други изкуства, а широката публика рефлектира върху 

важни научни теми. Затова, планираме прожекции, спектакли, 

фестивали, конференции, киноателиета, международна академия 

за професионалисти, творчески продукции, както и нови 

европейски проекти.

Образование чрез изкуствата на 

театъра и киното. Иновативни 

модели за развитие на публики и 

създаване на обучения.

Проектът ще развие събития, съдържание и 

капацитета на сдружение "Арте Урбана Колектив". 

Като част от европейските културни процеси, двете ни 

основни програми - "Кино в училище" и "Театър и 

наука" са свързани с желанието за по-глобална 

промяна и включване на неформално образование 

чрез изкуства в българската образователна система. 

Проектът ще бъде пространство, където младата 

публика формира вкуса и светогледа си чрез театъра 

и киното.

96 933,45 90000

Нови публики за театър и кино: 

мултидисциплинарни практики и 

дигитални ресурси

Проектът има за цел да развие събития, съдържание, и 

капацитета на сдружение Арте Урбана Колектив. Като 

част от европейските културни процеси, двете основни 

програми на сдружението - Кино в училище и Театър и 

наука са свързани с желанието за по-глобална промяна 

и включване на неформално образование чрез изкуства 

в българската образователна система.

Бихме искали проектът да бъде идентифициран като 

пространство, където младата публика формира вкуса 

си и през призмата на театъра и киното. 94074.64 80000 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - МОБИЛНОСТ I СЕСИЯ - ИМЕ НА ПРОЕКТ - Как да се 

превърнеш в Айнщайн за един час на фестивала MigrActions в 

Париж 2,673.88 2 673,00

Проектът цели да осигури участието на спектакъла Как да се 

превърнеш в Айнщайн за един час на фестивала MigrActions, 

организиран от Théâtre de l'Opprimé / Театъра на потиснатите 

в Париж. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1651-17346 Игрално кино

Фондация "Имам идея" 

Фондация КИНОМАНИЯ 2023 248,951.00 100,000.00

КИНОМАНИЯ е най-старото и популярно филмово събитие в 

България, стартирало през 1987 г. като Световна кинопанорама, а 

от 1993 г. е преименувана в КИНОМАНИЯ, запазена марка на НДК. В 

своята 35-годишна история, фестивалът остана верен на слогана 

ФИЛМОВИТЕ СЪБИТИЯ НА ГОДИНАТА. КИНОМАНИЯ е събитие с 

традиции, което се радва на своя лоялна аудитория. Ръководството 

на НДК взе решение да промени модела на управление и да 

развива марката КИНОМАНИЯ от 2023 г. в партньорство с Фондация 

ИМАМ ИДЕЯ. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1654-17074 Танц

ДЕНС РЕВОЛЮШЪН 360 ЕООД 

ЕООД

ДЕНС РЕВОЛЮШЪН 360 - 

Танцувай с най-добрите в 

танците ! 104,886.70 100,000.00

Проектът  ДЕНС РЕВОЛЮШЪН 360 - Танцувай с най-добрите в 

танците!  си поставя за основни цели: Да подобри капацитета на  

екипа си по отношение на устойчиво развитие и управление на 

дружеството; Да стимулира интереса и да привлича нови участници 

в танцовата си школата; Да създава предпоставки за 

разпространение на продукт с висока художествена стойност; Да 

подобри професионалния и творческия си  капацитет; Да осигури 

условия за гарантирана трудовна заетост и материалната и 

финансова осигуреност. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1659-17112

Интердисциплинарен 

проект

Сдружение "Лаборатория за 

изкуство и култура" Сдружение Културен интеграл - 2023 102,000.00 100,000.00

КУЛТУРЕН ИНТЕГРАЛ 2023 е проект, включващ единствената онлайн 

платформа  в България -Артхъб за партньорства и представяне 

постиженията на Българските представители на изкуствата и 

културата в дигитална среда. XVI Международeн фестивал 

Страваганца  в град Шабла е най-крайната  културна точка на 

Североизток и  ярък пример за децентрализация на културните 

продукции. Един истински интердисциплинарен проект, създаден 

на базата на опита и експертизата за създаване на Европейския 

Бранд на Сдружението

Мисия  Лаборатория за изкуство и 

култура

Проектът Мисия Лаборатория за изкуство и култура 

има за цел да създаде устойчиво развитие на 

сдружението в ситуация на пандемия ,посредством 

изграждане ,развитие и популяризиране на уеб 

базирана информационна платформа  АртЛИК и 

надграждане на фестивал за старинна музика и танц 

Страваганца .Съпътстващата ни идея е да продължим 

и надградим провеждането на фестивал Страваганца . 99997.2 86647,20 Сдружение

Проектът представя стратегия за развитие и 

надграждане на административен капацитет на 

сдружение Лаборатория за изкуство и култура, чрез 

развитието и надграждането на уеб базирана 

платформа arthub.bg и фестивал за старинна 

музика,песен и танц Страваганца. Резултата от 

изпълнението на проекта ще бъде формулирането на 

инвестиционна стратегия и преминаването и в 

реализация, развитие на потенциала на екипа за 

реализация на заложените дейности и преминаване към 

работа изцяло в дигитална среда . 99997.12 45000 Артхъб партньорства

Проектът създава мрежа от партньорства чрез културна 

платформа https://arthub.bg/ и реализира на общ 

интердисциплинарен продукт- съвкупност от изобразително 

изкуство, литература и музика. В проектното предложение са 

заложени различни образователни програми насочени към 

творците за надграждане на капацитет и творчески умения.15 

Юбилейно издание на Фестивал Страваганца се превръща в 

международен арт форум в Шабла и създава иновативен 

начин за представяне на изкуствата пред  публика. 99532.83 0

ПРОГРАМА - МОБИЛНОСТ I СЕСИЯ - ИМЕ НА ПРОЕКТ - 

СТРАВАГАНЦА / ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО 

ТВОРЧЕСТВО - ИМЕ НА ПРОЕКТ - Музикални предизвикателства 14997,76 / 14836,52 0 / 14836,52

Фестивал за старинна музика, песен и танц Страваганца – 2022 

фестивалът е международен, ще участват изпълнители от 

Великобритания, Белгия, Литва и Република Северна 

Македония.Основният приоритет, към който сме се насочили 

е развитието на  културен арт форум на Североизток , който 

да предлага оригинална културна програма ,да обединява 

творческия заряд на  гостуващите творци  с местните културни 

организации и творци от региона , които да могат  да станат 

траен актив от местния културен календар.

Проектът Музикални предизвикателства 

разширява културната дейност и мироглед на 

сдружение Лаборатория за изкуство и 

култура и дава висока културна добавена 

стойност на аудиторията си. Заниманията с 

музикални дисциплини развива в хората 

умения и навици, важни за нашият 

живот.Музикалните школи заемат активна 

част в дейността на всяка една творческа 

институция, защото дават възможност за по-

големи изяви Неприложимо

ORG2022-2109-1705-16990 Музика Блубалу Рекърдс ООД ООД Музикални библиотеки 98,640.00 75,840.00

Разрастване на звукозаписната компания Блубалу Рекърдс чрез 

приобщаване на музиканти, композитори и автори за създаване на  

музикални библиотеки за нуждитена киното, театъра и дриги 

крайни потребители. Установяване на позиция на пазара в този 

сектор не само в България, но и в световното интернет 

пространство. Установяване на трайни партньорства с продуценти и 

режисьори в кино и телевизионния сектор.

VR VENUE: аудио-визуални 

представления във виртуална 

реалност

Проектът цели създаване на иновативна платформа 

за производство на виртуални аудио-визуални 

концерти и представления. Той е насочен към 

съвременните артисти, работещи в сферата на 

изпълнителските изкуства, и позволява дистанционна 

работа, независимо от ограниченията, предизвикани 

от кризисната ситуация. Нов тип аудио-визуални 

продукти ще събират артистите с техните концерти и 

представляния в ефектни виртуални пространства.        94172 70000 VR AUDIENCE

Основната ни концепция е иновационното  развитие на 

организацията чрез създаването и предлагането на 

продукти за виртуални изпълнения: виртуални зали и 

аудитории/виртуална публика/ за формат 360 Video . 

Целта на компанията е да развие и предложи на пазара 

истинско виртуално преживяване, съчетание на зали с 

виртуална публика, която е без аналог в настоящия 

момент в света 68194 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1714-17353 Музика

СНЦОПД Биг бенд Пловдив 

Сдружение Да продължим традицията 93,384.00 93,384.00

Проектното предложение предвижда да бъдат направени нови 

аранжименти на песни, които да бъдат представени в 6 големи 

концерта в 6-те района на град Пловдив. Целта е да се привлече 

нова аудитория от крайните жилищни квартали и по този начин да 

се продължи процеса на децентрализация на културния живот от 

центъра към периферията на града. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 ТАЛАНТЪТ Е ВЪВ ВСЕКИ

Организиране и провеждане на концертни мероприятия в 

град Пловдив и други населени места, включително 

закупуване на музикални инструменти, репетиции и 

подготвителни дейности, необходими за самите събития. 80096.6 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1723-17352 Театър Страйп Медиа ЕООД

Theatro отсам канала сезон 

2023 268,846.00 100,000.00

От 2017 Страйп медиа управлява театралното пространство в 

бившия Дом на българо - съветската дружба под името “Théatro 

отсам канала”. Целите и мисията на Страйп Медиа са тясно 

свързани с разпространяването на всякакъв вид културно 

съдържание, което да е представено така, че да бъде достъпно да 

всеки, който желае да се докосне до света на театъра, киното и 

музиката. нашата визия, а именно – театъра като институция. Театро сезон 2020 - 2021

Театро е частен театър с всичките присъщи дейности 

за един професионален театър. Проектът ще включва 

представянето на собствената продукция и гостуващи 

представления, както и ще продължим успешното си 

партньорство с Театрален колеж "Любен Гройс". 

Репетиционен процес и реализация на нов спектакъл 

по пиесата на Майкъл Мелски "Оптимистичен 

риболовен наръчник". Подкрепа на проекти от 

независимия културен сектор. 100000 60000 Театро сезон 2021 - 2022

Ще продължим да създаваме наша продукция и да 

даваме дом на гостуващи спектакли, но очевидно е, че 

тази продукция трябва да стигне да повече публики, най-

добре и до такива извън територията на страната, за 

това създадохме демо вариант и ще продължаваме да 

развиваме нашата платформа „Дигитална сцена“ 

https://digitalstage.online. Създаването на тази 

платформа изисква привличането на специалисти в 

дигиталното съдържание, както и във видео-снемането. 100000 0

Подпомагане на независими организации в 

културната сфера, фондации с нестопанска цел, 

артисти, и музиканти, танцови спектакли

Основната мисия на Theatro отсам канала за 2022 година е 

осигуряване на пространство и възможност на независими 

малки трупи в областта на театъра, музиката и модерния, 

съвременен танцов спектакъл, които по-трудно биха могли да 

се вместят в големите столични театри. 100000 0

ПРОГРАМА - ДЕБЮТИ - ПЪРВИ КРЪГ / I кръг / Сценични изкуства - 

 ИМЕ НА ПРОЕКТ - Мюзикъл Annie Jr. 35,000.00

Не се допуска до втори 

кръг

Темите, засягани в мюзикъла са няколко, всяка от които с 

голямо значение. Основната тема е търсенето на 

принадлежност, дом, родители и най-вече любов и грижа, 

нещо което е естествено за всеки. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1725-17354 Аудиовизуални изкуства БСТ ФИЛМ ЕООД ЕООД

Социално-културни 

художествени продукти чрез 

иновативни дигитални 

технологии в "БСТ ФИЛМ" 

ЕООД 118,221.00 85,121.00

Проектът обхваща 3 дейности, заложени в Артистичната програма и 

една дейност, заложена в Образователната програма.

Заложените дейности са за два документални филма 

„Запознанство“ и „Лабиринтът на София“; Проект за дигитална 

интерактивна галерия „Квантумни ездачи“ и дейност за 

образователен майсторски клас. Неприложимо Неприложимо 0 0 eXplore Bulgaria

“eXplore Bulgaria” е платформа за туризъм и пътуване в 

социалните медии, в която да споделяме 

висококачествени и професионални видеа, филми, 

снимки на места и дейности от България. Тук има много 

дестинации, които са непопулярни или почти няма 

информация за тях. Нашата цел е именно такава: чрез 

серия от видео клипове и снимки да възродим и да 

популяризираме културно-исторически обекти, места за 

екстремен туризъм, кулинарен туризъм, риболовен 

туризъм и др. 97576.6 0 Квантумни ездачи

Изработване и популяризиране на дигитална галерия, с 

колекция над 2000 картини с различни герои, които се 

различават по облекло и състезателен шлем. След 

обработката те ще бъдат смесица между рисувана картина и 

жива снимка. Специален софтуер ще ги превърне в дигитална 

галерия. След което те ще започнат собствен живот. Проектът 

включва аудио, видео и фото съдържание. 62574.38 0

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Кампании за 

адресиране на социален проблем чрез изкуство - ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - Социална кампания 25,980.00 Следва оценяване

Проблемът със замърсяването на природата е все по-актуален 

за човечеството, защото околната среда влияе върху 

качеството на живот на хората. Това е една от причините да се 

заемем с този проект. Искаме да предизвикаме дебат в 

обществото, като покажем уродливата страна на замърсената 

природа.  И като героят ни - кукер, който символизира 

началото на новия живот през годината и гони злите сили от 

дома, така и ние искаме да изгоним боклуците от природата и 

да я възкресим към нов и чист живот. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1730-17327 Дигитални изкуства

НЧ"Цар Борис ІІІ и царица 

Йоанна 1931 г." Читалище

Център за обучение с 

холограмна  видео инсталация 

за ученици, преподаватели и 

всички желаещи  Училище за 

цял живот 98,312.00 98,312.00

Проектът  е предназначен за изграждане на център за обучение, 

дигитализация на историческите личности от нашата история като 

холограми, достъпни за всички и съхраняването им за идните 

поколения. В него ще се обучават преподаватели , учащи се и 

желаещи  от всички възрасти. Това  е интерактивен, занимателен  

начин да  се разчупи традиционния модел на обучение . Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1737-17337 Културен мениджмънт галерия Нюанс ООД

Иновативна програма за 

устойчиво развитие и 

модернизиране на 

изложбената политика и 

експозиционната среда на 

галерия Нюанс ООД     149,607.00 91,501.00

Проектното предложение на организацията има за цел повишаване 

на организационния капацитет, успешно развитие както на 

локалните, така и на международните партньорства и ефективна и 

успешна реализация на заложената културна и обучителна 

програма. Целим не само да запазим, но и да надградим и 

модернизираме дейността си с помощта на иновативна стратегия, 

чиято мисия е благотворно влияние върху всички звена от нашия 

бранш. Изложбен календар 2021

Организация и реализация на 9 самостоетлни и 2 

колективни изложби, планирани за период януари - 

декември 2021г. Цялостното им медийно и 

маркетингово предствяне и анализ, кураторската 

дейност по отделните проекти, изготвяне на стратегии 

за привличне, приообшаване, развитие и анализ на 

публики.  Семкнарни и образователни с цел развитие 

на професионалисти в сферата на клутурния 

мениджмънт. 98000 0 Изложбен календар 2022 - 2023

Програмата предоставя подновен подход, основан на 

досегашния опит на организацията и на набор от 

споделени принципи и нови дейности. Целта е да се 

насърчават и улесняват устойчивия културен обмен, 

човешки дейности и процеси на съвместно създаване на 

културен продукт и развитие на капацитета на 

организацията, както и получаване на обратна връзка 

относно нововъведенията. 82845.96 0

Иновативна програма за устойчиво развитие и 

модернизиране на изложбената политика и 

експозиционната среда на галерия Нюанс OOД

Проектното предложение на организацията има за цел 

повишаване на организационния капацитет, успешно развитие 

както на локалните, така и на международните партньорства и 

ефективна и успешна реализация на заложената културна и 

обучителна програма. Целим не само да запазим, но и да 

надградим и модернизираме дейността си с помощта на 

иновативна стратегия, чиято мисия е благотворно влияние 

върху всички звена от нашия бранш. 99571.08 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1738-17313 Анимационно кино Зографик филм  ЕООД Анимационно детско утро 99,882.33 99,882.33

„Анимационно детско утро“ е цикъл от 40 прожекции на детски 

късометражни анимационни филми, обединени в пълнометражен 

формат. Те ще бъдат прожектирани всяка неделна сутрин в 

столичното кино „Одеон“ и в цялата страната в мрежата на 

„Кинематограф“. Селекцията ще включва всички стойностни 

български анимационни филми, създадени през последните 

години. „Анимационно детско утро“  е изключителна възможност 

децата да се запознаят с българската анимационна школа.

Творческо развитие на визуални 

артисти и професионалисти в 

сферата на анимационното кино

До 12 професионалисти в група с образование в 

областта на дигиталните изкуства, подбрани от 

комисия, ще се обучават в продължение на година в 

специализирани курсове, разделени на 4 модула по 

10 дни всеки. Ще придобият компетенции по една 

дисциплините: 3D production pipeline, graphic 

storytelling, портфолио, сториборд, питчинг библия, 

драматургия за анимация. На най-добрите курсисти 

ще бъде предложена постоянна работа във 

"Зографик филм". 99 375 50000

Създаване и развиване на детски 

анимационни проекти

Създаване и поддържане на креативно и продуцентско 

ядро, което да създава и развива български 

анимационни проекти насочени за детска аудитория. 100000 0 Българска анимация за българските деца

Проектът е комплекс от дейности, с ефект върху развитието на 

Зографик филм и общо на анимационната индустрия. Той цели 

повишаване на организационният и художествен капацитет 

чрез развитие на човешките ресурси -  делегиране на 

продуцент и 3D артист по проекта. Развитие на детските 

публики чрез кинопрожекции на анимационни филми в 

училища и детски градини. Повишаване на 

производителността чрез техническа модернизация.  Научно-

изследователска дейност, комуникация, социално включване 

и партньорства. 100000 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1754-16733 Анимационно кино ТАТ Криейтив  ООД

Развитие на ТАТ Криейтив и 

анимационния музикален 

филм с песен Колко е часът 80,866.00 80,866.00

Издателска и продуцентска къща ТАТ Криейтив е създадена 

специално за мултимедийния проект Туй-Онуй. Нашето желание е 

да се развиваме в областта на печатните и интерактивните книги и с 

анимационни филми по тях. За да продължим и издателската ни 

дейност ни е нужен екип от няколко човека, които да задържим във 

времето. Смятаме да създадем детски образов. музикален анимац. 

клип с песен на украински и български език, който ще бъде по 

дигит. и печатна книга Колко е часът? Наръчник за Времето. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Развитие на издателство ТАТ Криейтив и създаване на 

дигитална книга за училища и детски градини

Издателството е създадено специално за мултимедийната 

поредица Туй-Онуй, която представлява иновативен метод за 

образование чрез художествена литература съчетана с игри. 

Желаем  да получим възможност за развитие, като добавим 2 

нови работни позиции - търговски представител и 

администратор и наемем специалист, който да отговаря за 

рекламата. Другата наша цел е дигитализирането на книгата 

Колко е часът?, която ни донесе голям успех. Смятаме да я 

разпространим в училищата и детските градини. 100000 100000 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо



ORG2022-2109-1808-17340

Интердисциплинарен 

проект

Сдружение "Прегърни ме" 

Сдружение (фигурира в 

предишни сесии с името 

СДРУЖЕНИЕ "ПРЕГЪРНИ МЕ" 

ООД)

Четвъртък в Галерията - Втори 

сезон 98,778.96 98,778.96

Проектът има за цел да продължи и развие културната програма на 

галерия Прегърни ме – театър, музика, литература, кино и т.н. Да 

утвърди галерията като едно от новите културни пространства на 

София, което предоставя възможност за изява както на утвърдени, 

така и на млади творци в различни области на изкуството. За да 

постигне на тази цел екипът е привлякъл изявени творци, водещи 

отделните направления: Любомир Младенов, Марий Росен, 

Белослава Димитрова, Атанас Кръстев и Веселин Веселинов – Еко.

Повишаване и разширяване на 

съдържанието и обхвата на 

културните събитията чрез  

Прегърни ме  

Сдружение "Прегърни мe" чрез култура и изкуство 

изпълнява социални каузи. В Галерия Прегърни ме се 

представя изкуство и култура от най-разнообразен 

характер: театър, кино, литература, приложни 

изкуства, музика и други. В пространството се 

организират културни събития, които от една страна 

подкрепят творците, осигурявайки им място за изява 

и широк кръг от публика, а от друга страна - с 

приходите от събитията се осъществяват социални 

каузи. 99800 0 Четвъртък в Галерията

Мисията и целта на Сдружение „Прегърни ме“ е да 

подпомогне социалната интеграция и личностната 

реализация на лица от уязвими групи, чрез насърчаване 

интереса и развиване на уменията към културата и 

изкуствата, посредством директен досег с творци и 

осъществяване на творчески проекти. Сдружението в 

Ателие предоставя подкрепа на изоставени деца, като ги 

среща с художници, артисти, писатели и журналисти, с 

които заедно творят. Сдружението отваря Галерия 

„Прегърни ме” през 2019г 99290.47 50000 Четвъртък в Галерията 2023

Настоящият проект е за създаване и разпространение на 

културни продукти в сферата на приложните изкуства - работа 

с деца, на литературата, документалното кино, музиката и 

личностите, оставили следа.  79872 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1819-17358

Интердисциплинарен 

проект АРТ РЕАЛ К.Л.М. Сдружение IBG Connect 75,289.00 52,579.00

Общата цел на проекта IBG Connect е да реагира на липсата на 

професионална платформа, която да свързва областите дизайн - 

традиционни занаяти и промишлено производство в сектора на 

стъклото и да установи дискусия и сътрудничество на 

международно ниво между производителите на стъкло, 

дизайнерите, художниците и други заинтересовани страни, за да се 

отговори ефективно на настоящите предизвикателства в 

стъкларското производство и изкуство и да се развие потенциалът 

им във възможно най-голяма степен. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1823-17360 Дигитални изкуства Полиформа Студио ООД Comfort zone? 95,637.00 86,137.00

Comfort zone? е проект за създаване на аудио-визуален танцов 

спектакъл, който представлява иновативна сценична форма за 

България. Проектът предвижда и назначаване на специалисти на 

постоянни творчески и технически позиции в организацията с цел 

оптимизиране на работния процес и повишаване качеството на 

произведените творчески продукти. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1832-16857

Интердисциплинарен 

проект Майлс Продакшън  ООД

БЪЛГАРСКИ СВЯТ  - Концерт-

спектакъл и филм 200,000.00 100,000.00

Настоящият проект цели да обогати културния живот на страната и 

да предостави на публиката изживяване, което ще осигури 

възможността тя да се наслади на национални и световни 

изпълнители, както и на триизмерната възстановка на Античния 

театър в Пловдив. Чрез разпространението на създадения филм 

„Красимир Аврамов представя Български свят“ - фокусиран върху 

културното наследство на Пловдив, като най-стария град в Европа и 

популяризирането му като културна столица.. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1840-16521 Театър Desta production ЕООД Desta Production развитие 135,000.00 99,800.00

Регистрирах моята компания през 2019г. и от тогава радваме 

българите извън България със запомнящи се събития, от началото 

на тази година, фирмата ми вече е регистрирана и в България, 

надявам се че това че дейността ми и регистрацията на фирмата ми 

първоначално е била в друга Държава, няма да попречи на моята 

кандидатура. От 2019 започнахме с организиране на български 

събития в България, Холандия, Англия, Малта и Германия.   Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1841-17350 Литература

Съюз на българските 

илюстратори Сдружение Издателска дейност 2023 100,000.00 100,000.00

Едното основно направление в развитието на „Съюз на българските 

илюстратори“ е издателската дейност. Планираме издателството да 

заеме достойно място на пазара на българската детска - и не само - 

литература и в рамките на тригодишния период да разшири 

дейността си до издаване на между 8 и 10 книги годишно, като 

постепенно започне работа с повече български автори и 

илюстратори и евентуално чужди такива. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Кампании за 

адресиране на социален проблем чрез изкуство - ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - Мечтаем и можем. Истории за постиженията на хора с 

увреждания 15,000.00 Следва оценяване

Мечтаем и можем. Истории за постиженията на хора с 

увреждания e проект за издаване на детска книга с до 104 

стр., над 40 цветни илюстрации, разработен като 

надграждане за публикация на едноименния проект за 

написване на текст на писателката Елена Павлова, 

финансиран по програма Творчески стипендии 2022. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1846-17193 Аудиовизуални изкуства Пауза филмс  ЕООД Видео без пауза 2023 53,245.80 53,245.80

Видео без пауза 2023 има за цел да развие Пауза филмс ЕООД като 

устойчива организация в създаването на видеосъдържание за 

култура и изкуство, както и да изгради мрежа от партньорства на 

Балканите за потенциални кино и видео копродукции. Проектът 

също ще осигури достъп до съвременно българско кино в малки 

населени места. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Работа с 

общности и групи в неравностойно положение - ИМЕ НА ПРОЕКТ 

- Вие сте тук 28,900.00 Следва оценяване

Заглавието на проект „Вие сте тук“ идва от мобилните 

навигационни карти, които присъстват активно в ежедневието 

ни, показвайки със символ къде се намираме спрямо 

обкръжаваща среда. С осъществяването му, екипът ще се 

вгледа в културната карта на България и през разговор за 

култура и изкуството ще опише на украинските бежанци 

средата наоколо, за да покани тях, българските културни 

оператори и общество „да опознаят района“ заедно и по нов 

начин. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1905-16472 Аудиовизуални изкуства Моно Колектив ЕООД Развитие 2023 101,585.00 99,930.00

Проектът предвижда развитието ни в няколко направления: 

създаването на нови творчески продукти; надграждането на 

успешната документална поредица Срещи с архитектурния 

модернизъм чрез заснемането на нови 4 епизода извън столицата, 

организирането на прожекции и дискусии с автори и експерти из 

страната; разпространението на пълнометражни филми в страната и 

чужбина; разширяване присъствието ни в социалните мрежи и 

специализираните филмови платформи с цел излизането ни на 

международните пазари. Неприложимо Неприложимо 0 0 Моно Колектив 2022

Проектът Моно Колектив 2022 предвижда развитието ни 

в няколко направления: въвеждане на иновации чрез 

придобиване на техника и софтуер; създаване на нови 

филми от документалната поредица Срещи с 

архитектурния модернизъм; промоция, премиери и 

разпространение на филмите от портфолиото ни; 

пътуващо кино, представящо документалните ни филми 

там, където са заснети; развиване на профили в 

професионални продуцентски платформи и 

подобряване видимостта ни чрез разширяване на 

онлайн присъствието ни. 99937.41 50000 Моно Колектив 2023

1. Инвестиране в развитието на артистичен, административен и 

технологичен потенциал

2. Излизане извън столицата с прожекции и дискусии в по-

слабо развитата северна част на страната

3. Надграждане и развитие на документалната поредица 

Срещи с архитектурния модернизъм

4. Събуждане интереса на експерти и уязвими социални групи 

с филма Училище за надежда

5. Разпространение на филми в чужбина и онлайн

6. Разширено присъствие в социалните мрежи 99786.15 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-1938-17365

Интердисциплинарен 

проект

"ПРОСТРАНСТВА" Фондация за 

изкуство и култура Фондация Homocreativus 99,989.00 99,989.00

Амбицията на организацията е в следващите години да обедини и 

надгради успешните си инициативи и да развие цялостна стратегия 

за комплексно развитие в средносрочен план в 3 основни 

направления: административно - организационно; креативни и 

творчески дейности; финансова устойчивост. Предвижда се 

привличане на експерт, покупка на ДМА,  създаване на уебсайт и 

професионални видеа, в които активно ще се включват артисти от 

различни сфери на съвременното изкуство. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - ArtLab_Spaces 34,986.48 34,986.48

Проектът цели изграждането на програма от творчески 

ателиета по съвременни изкуства, сред които танц, 

документален театър, кино, музика, фотография. Дейностите 

са адаптирани за деца и младежи в неравностойно 

положение, от рискови, уязвими групи и бежанци. Проектът 

спомага за развитието на творческия и креативен потенциал 

на подрастващите. В творчески работилници по съвременно 

изкуство се включват професионалисти, които ще предадат 

своя опит и умения с целевата група. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2008-17362

Интердисциплинарен 

проект ХИЗОМАТРИКС ЕООД

10 години ZN ART Музей от 

хартия: Приветствай твореца в 

теб! 99,935.72 99,935.72

Ще отбележим 10 години от създаването на една уникална 

колекция, въплътила по иновативен начин стремежа на нейните 

създатели да прозрат отвъд видимото и да се докоснат до вечните 

духовни истини. Ще представим ZN ART – материалния език на 

информационното поле и ще разработим условия за онези, които 

пожелаят да го изучават, за да надградим постигнатото, и заедно 

да сътворим едно по-добро и смислено бъдеще. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2010-16846 Театър

Фондация "Златно ключе" към 

Малък куклен театър СЛОН 

Фондация

Утвърждаване и надграждане 

на Българския воден куклен 

театър и устойчиво развитие на 

Театър Слон в периода 

2023/2025 година 99,702.00 99,702.00

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

театъра, като бъде поставен акцент върху надграждането на 

постиженията в Българския вариант на воден куклен театър и 

неговото трайно утвърждаване в културния афиш.

Успоредно ще продължи и успешното, вече 34 годишно развитие на 

репертоарната ни, научноизследователската и образователна 

политика с всички съпътстващи ги допълнителни програми.

До 2025 г. предвиждаме да сме вече и първата Европейска страна 

със закрита водна сцена.

Устойчиво развиване традициите на 

кукленото изкуство и интегриране 

на водния куклен театър в България

Проектът "Устойчиво развиване традициите на 

кукленото изкуство и интегриране на водния куклен 

театър в България" цели да  гарантира нормалния 

начин на работа на организацията в административен 

и продукционен план, съобразенo с условията за 

изпълнение на дейността на културните организации 

в обстановка на COVID 19. Заложено е реализацията 

на нови творчески проекти, както и 

разпространението на вече отличените заглавия на 

Малък куклен театър СЛОН. 94041.69 89865.69

Иновации, обогатяване, развиване, 

поддържане и изследване на 

традициите на кукленото изкуство 

и устойчиво интегриране и 

разпространение на водния куклен 

театър в България

Иновации, обогатяване, развиване, поддържане и 

изследване на традициите на кукленото изкуство и 

устойчиво интегриране и разпространение на водния 

куклен театър в България. Създаване на сценични 

продукти за присъстрена и дигитална среда използващи 

иновативен подход базиран върху 

научноизследователската ни работа-откриваща, 

отвърждаваща и възстановяваща рядко срещани или 

изгубени форми на куклен театър в културното 

наследство на Европа и света. 97081.07 0

РАЗГРЪЩАНЕ НА РЕПЕРТОАРНИ ПОЛИТИКИ И 

УСТОЙЧИВОСТ: ИНОВАТИВЕН ПОДХОД В МОДЕРНИЯ 

КУКЛЕН ТЕАТЪР, УТВЪРЖДАВАНЕ, РАЗВИТИЕ И 

НАДГРАЖДАНЕ НА ВОДНИЯ КУКЛЕН ТЕАТЪР В 

ЕВРОПА.НАУЧНО ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ - 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Запазвайки най-работещите си стратегии, с проекта 

РАЗГРЪЩАНЕ НА РЕПЕРТОАРНИ ПОЛИТИКИ И УСТОЙЧИВОСТ: 

ИНОВАТИВЕН ПОДХОД В МОДЕРНИЯ КУКЛЕН ТЕАТЪР, 

УТВЪРЖДАВАНЕ, РАЗВИТИЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА ВОДНИЯ 

КУКЛЕН ТЕАТЪР В ЕВРОПА,НАУЧНО ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ - РАЗПРОСТРАНЕНИЕ надграждаме достиженията в 

интегрирането на водния театър на континента ни и правим 

възможна срещата с това рядко изкуство и за постоянната ни 

публика,  и за хората със специални потребности,до които 

иначе трудно достига духовност. 79990.6 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2015-17356

Интердисциплинарен 

проект Credo Bonum Фондация Западни Балкани: Сближаване 101,060.00 87,860.00

Проектът цели да създаде и развие дълготрайни връзки с културни 

организации от страните от Западните Балкани - Албания, Босна и 

Херцеговина, Косово, Северна Македония, Сърбия и Черна гора, 

чрез многостранно изследване, срещи с местни артисти, 

картографиране на общности и др. Искаме да създадем основа за 

положителна социална промяна, посредством опознаване на 

съвременната западно-балканска култура, както и под формата на 

двуезична онлайн платформа, лимитирано книжно тяло и 

международен форум. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Галерия Credo Bonum 20 години НОВИ ХОРИЗОНТИ

Галерия Кредо Бонум – 20 години НОВИ ХОРИЗОНТИ е 

свързан с необходимостта от създаването на устойчиви 

модели за изграждане на връзки между публика и визуално 

изкуство в контекста на културно наследство, екология и 

презентиране на млади автори. Планираната артистична 

програма ще бъде представена в 3 тематични модула с 

образователна част, свързани с целите и работата на 

организацията и нейната 20 годишнина. 94928 90428

ПРОГРАМА - ДЕБЮТИ - ПЪРВИ КРЪГ / I кръг / Визуални и 

дигитални изкуства / ИМЕ НА ПРОЕКТ - DIS-хармония - Дебютна 

фотографска изложба на Рут Колева 18,705.00

Не се допуска до втори 

кръг

Рут Колева е добре позната на музикалната сцена в България, 

но за пръв път представя свое ново лице - като дебютант-

фотограф. По време на многобройните си пътувания и 

концерти, Рут активно запечатва чуждите култури и хора. 

Фотографиите ѝ често изследват улиците на света, 

субкултурите, моментите на интимност и проблемите на 

глобалния свят. Изложбата в галерия Credo Bonum ще покаже 

избрани фотографии на певицата и ще бъде съпътствана от 

авторски каталог и специален пърформанс. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2028-16457 Културен мениджмънт

Интегрирани Изкуства ЕООД 

ЕООД

INTEGRATED ARTISTS - КРЪГ ЗА 

СПОДЕЛЕНИ ИДЕИ, ИЗКУСТВО, 

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 70,154.00 70,154.00

Проектът на галерия Integrated Artists надгражда своите дейности в 

три посоки:

- Галерията като пространство и платформа за млади автори и 

професионални артисти във физическа и виртуална среда чрез 

организиране на самостоятелни и колективни изложби

- Обживяване на мрежи за споделено знание с творци чрез 

организиране на обучения

- Стратегии за устойчиво развитие пред предизвикателствата на 

новото време и реалности, които включват споделяне на опит и 

умения в областта на дигиталния арт мениджмънт. Неприложимо Неприложимо 0 0 INTEGRATED ARTISTS

Integrated Artists е онлайн платформа с пространство за 

галерия, която представя български професионални 

артисти във водещите световни Интернет платформи за 

разпространение на произведения на изкуството. 

Проектът развива дейностите на организацията чрез 

програма за събития на живо и разширен екип от 

специалисти. В резултат изгражда устойчива достъпност 

до оригинални произведения на авторите и тяхната 

качествена дистрибуция, популяризирайки 

съвременното българско изкуство по цял свят. 61158.47 0

"АДАПТАЦИЯ - проект за насърчаване 

професионалното развитие на млади автори и 

професионални артисти"

С настоящото проектно предложение галерия Integrated Artists 

цели да преодолее проблематиката на контекста, чрез 

няколко методологични иновации в три посоки: работа с 

артистите, широка видимост за събитията на живо, срещи-

дебати по темите за ролята на съвременния арт мениджмънт и 

нуждите на средата, и развиване на партньорски отношения 

свързани с обучителната програма на галерията. 56342.8 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2029-17302 Театър

СНЦ "МКТФ "Двама са малко, 

трима са много"" Сдружение

Стратегия за разширяване на 

куклено-театралните публики 

на местно ниво, развитие на 

международния културен 

обмен в сектора и 

популяризиране на 

българските куклени 

постижения в чужбина. 99,910.00 99,910.00

Проектът представлява създаване на верига от културни събития, 

които водят до засилване на международния културен обмен, 

създаване на нови връзки с артисти от чужбина и промотирането на 

постиженията на българския куклен и експериментален театър зад 

граница. Включва втора творческа лаборатория Съвременните 

технологии и кукления театър с фокус сензорно управление и 

роботика, създаване на невербален камерен куклен спектакъл, и 

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

Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Месец на... Х.К.Андерсен

Фестивалът Месец на...Х.К.Андерсен ще представи в гр. 

Пловдив и областта спектакли, създадени по текстове на 

Х.К.Андерсен, релизирани от театри от страната, серия от 

детски работилници и конкурс за детска рисунка. Проектът 

ангажира зрителите в серия от разнообразни културни 

събития, които разпространяват и развиват интерес към 

кукленото изкуство, повишава достъпа до култура за жители 

на малки населени места, изгражда стабилна мрежа за 

разпространение на куклени спектакли.  15733.37 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2038-17372 Музика Солар Самър Фестивал ООД

Разширяване капацитета и 

дейността на Солар Самър 

Фестивал чрез изграждане на 

стрийминг платформа 593,733.00 97,733.00

Солар Самър Фестивал е признато място на световната сцена на 

електорнната музика и доказано и престижно пространство за 

срещи на най-добрите изпълнители и творци в този жанр. Солар 

Самър Фестивал ООД е културна организация, която организира и 

провежда най-големите фестивали и мероприятия на електронна 

музика в България. Проектът цели изграждане и разширяване на 

капацитета чрез внедраване на стрийминг платформа за излъчване 

на фестивалите в релано време. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Солар Самър Фестивал 2022 гр.Бургас

Солар Самър Фестивал ООД е културна организация, свързана 

с провеждането на едни от най-мащабните фестивали, 

мероприятия и концерти за/на електронна музика. 76952 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2039-17374

Интердисциплинарен 

проект Фондация СИДЕЯ Фондация SIDEA Foundation 2023 99,758.00 99,758.00

Настоящият проект предлага разгръщане на дейността на Фондация 

СИДЕЯ и нейната инициатива - RADAR Festival Beyond Music на 

локално, национално и международно ниво. Планираните 

инициативи са продължение на десетгодишните усилия на екипа на 

културната организация да представя и продуцира съвременни 

музикални проекти, които излизат отвъд жанровите определения 

като по този начин развиват нови аудитории и спомагат за 

осъществяването на обмен между български и чуждестранни 

интердисциплинарни артисти. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 SIDEA Foundation 2022

Дейностите, за които проектно предложение кандидатства, са 

организиране и провеждане на деветото издание на RADAR 

Festival Beyond Music в град Варна, адаптация за чуждестранна 

публика и популяризация в страната и чужбина на два 

интердисциплинарни проекта - аудио-визуалният концерт 

Reflector и аудио-разходката Crossing views, както и 

модернизацията на уебсайта на организацията с цел по-

качествено промотиране на инициативите ни пред широката 

аудитория и пред строго професионалната публика. 35200 35200 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо



ORG2022-2109-2043-16479 Музика

"За българска музика и 

изкуство" Сдружение Mузикални хоризонти 85,100.00 85,100.00

Музикални хоризонти надгражда успешната и активна творческо - 

образователна дейност, насочена изцяло към подрастващото 

поколение млади таланти на България.Дейността през периода 

2023-2025г. продкрепя създаването на съвременни авторски песни 

за деца, заснемане на видеоклипове, гала концерти на 2 

национални фестивала, летни творчески интердисциплинарни 

академии, летни концерти с участието на талантливи деца, 

младежи и гост-звезди, стартира Международен фестивал 

Балканска детска мелодия.

Съвременно музикално изкуство за 

деца

Проектът предвижда реализацията на следните 

творчески инициативи: 1Организиране на Гала-

концерт на Третата Детска мелодия на годината,2020г

2Продуциране на 14 нови песни и видеоклиповете 

им за Четвъртото издание на Детска мелодия на 

годината,2021г 3Продуцирането на мюзикъл за деца 

"Новите приключения на славните котета" 97773.58 87773.58

5 години Детска мелодия на 

годината, 5 албума, 70 нови песни, 

70 видеоклипа, 150 автори, 600 

малки таланти

Продължаваме напред с увереност в необходимостта от 

отстояване на качествената съвременна детска авторска 

песен и висока сцена за изява на талантливите 

български автори и малки изпълнители. За 5 годишния 

си юбилей Детска мелодия на годината ще сподели с 

почитателите си 5 музикални албума, съдържащи 70 

нови песни с инструментали, 70 видеоклипа, летни 

вокални академии и концерти, нов национален 

фестивал за изпълнение, гала-концерт и награждаване 

на песните от IV Детска мелодия на годината.   99924.48 0

Развитие на съвременната българска авторска музика 

за деца

Развитие на съвременната българска авторска музика за деца 

e наша кауза.Вече 5  години активно работим в полза на 

творческите срещи на авторите с малките 

изпълнители.Насърчаваме и подпомагаме създаването на 

красиви детски песни с видео клипове.Организираме 

бляскави концерти и търсим възможности за все по-чести и 

незабравими срещи на публиката с малките 

таланти.Акцентираме и  върху обучението на подратсващите 

таланти и популяризиране достиженията на българските 

автори в международен план. 94540 81769.73 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2043-17375

Интердисциплинарен 

проект

"Гражданска инициатива за 

българската култура 

Сдружение Творчески арт пътеки 99,041.00 99,041.00

Творчески арт пътеки  съчетава възможност за придобиване на 

специфични знания и умения на млади хора, за писане на критични 

текстове  с културна насоченост и достигането до аудиторията по 

новите комуникационни канали и форми на общуване 

предпочитани от младежката аудитория. Изследване на теоретични 

и практически модели за формиране на нова и млада публика по 

отношение на нейния досег до различните изкуства, както и методи 

и механизми за формиране на нагласи за потребление на културни 

продукти. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - КРИТИКА / Модул „Иновативни модели за критика“ 

- ИМЕ НА ПРОЕКТ - Арт критика 14,100.00 Следва оценяване

 Арт критика ще възстанови на интереса на млади журналисти 

и критици за специализиране в писането на критически 

текстове.Чрез създаване на дигитална платформа ще  бъдат 

представяни по няколко предстоящи събития които ще бъдат 

последвани от критически текст . Ще бъдат публикувани и 

мнения за културно събитие и от публиката. Ще бъдат 

поставяни дискусионни теми и въпроси, свързани с културния 

живот в страната и мненията ще бъдат публикувани отново 

след одобрение на администратор. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2050-17054 Фотография

НСФА "Янка Кюркчиева" 

Сдружение

НСФА - Годишна програма 

2023 96,202.00 96,202.00

Целите на Национално Сдружение Фотографска Академия „Янка 

Кюркчиева“ за периода 2023-2025 година по проект НСФА - 

Годишна програма 2023 са свързани със създаване на нови 

партньорства и мрежи за обединяване на фотографи и фотографски 

общности, представяне на български фотографи в България и 

чужбина, задържане и повишаване на организационния капацитет, 

създаване на образователни инициативи и привличане на нови 

аудитории.

Повишаване на качество и 

многообразието на фотографските 

събития и административния и 

творчески капацитет на НСФА Янка 

Кюрчиева

Проектното предложение предвижда повишаването 

на качество и многообразието на фотографските 

събития, организирани от НСФА Янка Кюркчиева за 

създаване и разпространение на висококачествени 

културни продукти - 22 издание на конкурса Фото 

Академика, Международен фото салон Музика в 

обектива и Дивото, зложба и издаване на книга, 

посветени на 80 г. от рождението на Деяна Стаматова.  37 032,40 0

Национално Сдружение 

Фотографска Академия Янка 

Кюркчиева - 23 години в името на 

фотографията

Целите на НСФА за 2022 са обединяване на фотографи и 

фотографски сдружения за издигане авторитета на 

българската фотография в България и чужбина, за 

защита на авторските права и защита на 

професионалните интереси на българските фотографи. 

Сред приоритетите ни е и богатяването и 

дигитализацията на аналоговия архив на НСФА, който се 

състои от над 12 000 фотографии, представянето на 

изложби пред публика, както и адаптирането им към 

дигиталната среда. При необходимост ще се приложи 

Ковид план. 87043.54 60000 НСФА-фотографията на фокус

Целта на настоящото проектно предложение е чрез 

разпространение на качествена културна продукция и нови 

партньорства, чрез децентрализация на културния живот, чрез 

включване в международни инициативи и постигане на 

международна видимост да се постигне високо художествено 

качество във фотографското изкуство в България, което ще се 

постигне с устойчивото развитие на НСФА и адаптирането към 

пост-ковид ситуацията. 65596 65596 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2052-17369 Културен мениджмънт Art Center Karnolsky Сдружение

Арт Център Кърнолски - 

развитие и реализация на 

млади таланти 2023 г. 99,991.00 99,991.00

Арт Център „Кърнолски“ е организация с нестопанска цел, която от 

три десетилетия работи в

областта на изкуството и културата за деца и младежи. Основната й 

дейност е организирането на

национални и международни фестивали и конкурси за младежко 

изкуство в България, Италия и

Гърция. Приоритет на Арт Център „Кърнолски“ е да открива 

талантливи деца и младежи, да

развива творческите им умения, чрез участия на престижни 

международни сцени, оценявани от

доказано професионално жури.

Път към Славата - реализация на 

млади таланти

Проект "Път към славата - реализация на млади 

таланти" включва административни и творчески 

музикални дейности, които се изпълняват от Арт 

център Кърнолски - обучение на деца и младежи във 

вокална студия "Дъга", провеждане на национален 

конкурс "Път към славата" и конкурс с 

международно участие и академия "Karnolsky 

Summer camp", създаване на интерактивна 

музикална платформа. 98489.54 80000

Път към Славата 2022- реализация 

на млади таланти

Проект „Път към славата 2022– реализация на млади 

таланти“ включва административни и творчески 

музикални дейности, които се изпълняват от Арт център 

Кърнолски – обучение на деца и младежи във Вокална 

Студия „Дъга“, провеждане на национален конкурс „Път 

към славата“ и Международен Фестивал и академия 

„Karnolsky Summer camp”, модернизация и 

усъвършенстване на работните процеси. 99967.01 50000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2115-17377 Танц

ПЪРФОРМАНС РУУМ ЕООД 

ЕООД Performance room 2023 88,231.00 88,231.00

В рамките на 2023 г. културна организация Пърформанс руум ЕООД 

планира инициативи, свързани със запазването, надграждането и 

укрепването на своите формати - фестивал “Движещо се тяло”, 

творческа лаборатория “Хабитат”, рубрика “Превод в ефир” и 

програма за разпространение “Let’s move”. Новият елемент на 

нейната дейност е организирането на три творчески процеса с 

международни артисти за работа в открити градски пространства. Неприложимо Неприложимо 0 0 PERFORMANCE ROOM 2022

Едногодишният план за работа на културна организация 

“Пърформанс руум” ЕООД е свързан със създаване на 

благоприятна среда и условия за развитие на 

съвременните сценични изкуства в град Варна и 

страната чрез различни формати и инициативи, всички 

те обединени от силна хореографска чувствителност и 

работещи за развитието на националната 

професионална сцена и вкусовете на широка аудитория, 

в диалог с глобалните културни процеси и изследващи 

философски казуси чрез артистични процеси и 

произведения. 87117.99 87117.99 Moving Body Platform 2022-2023

Проектът е за организиране и провеждане на - две издания на 

Critical Moves - международен конкурс за късо кино в областта 

на скрийнденс и видео арт; на туринг програма Let’s move за 

разпространение на късометражни прожекции; на третия 

сезон на рубрика Translation on Air, посветена на скрийнденс и 

на програма Our movement - десет ателиета за споделяне на 

артистични практики в рамките на творчески лаборатории, 

уъркшопи и образователни програми. 50900 50900 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2119-16994 Игрално кино Плонж ООД ООД Plonj 2023 83,498.00 83,498.00

Проект за разширяване продукционият капацитет на ПЛОНЖ ООД. 

Включени са два артистични компонента. Първият е 

разпространението на финансирания от Национален фонд Култура 

късометражен игрален филм Никол, което включва фестивални 

такси, такси за акредитации на международни филмови пазари. 

Вторият компонент цели развиването на три сценария за игрално 

кино и един сценарий за пилотен епизод на комедиен сериал.

Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ДЕБЮТИ - ПЪРВИ КРЪГ / I кръг / Екранни изкуства - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Машината гори 35,000.00

Не се допуска до втори 

кръг

Двойка живееща постоянно на път се опитва да оцелее в пост-

апокалиптичен свят, в капан на колата си и на токсичната си 

връзка. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2121-17282

Интердисциплинарен 

проект

Сдружение "България 

завинаги" Сдружение

Създаване на нов културен 

продукт и разширяване на 

съществуващата аудитория 99,209.00 92,209.00

Надграждане на постигнатото в предходните години. Създаване на 

нов културен продукт - балет Калиопа и поредица от творчески 

срещи. Концепцията за 2023-2025 г. е подчинена на визията за 

активна работа по посока опазване и популяризиране на 

културното ни наследство и представянето му пред публика. 

Укрепване възможностите на основния екип и привличането нов и 

широк кръг от сътрудници – експерти и творци. Разширяване на 

аудиторията в страната и чужбина. Неприложимо Неприложимо 0 0

Развитие и утвърждаване на 

творческия потенциал и дейности 

на _x000b_сдружение България 

завинаги

Продължаване и надграждане на постигнатото в 

предходните години. Укрепване възможностите на 

основния екип на организацията и привличането нов и 

широк кръг от сътрудници – експерти и творци. 

Реализирането на проекта ще доведе не само до 

разкриване на нови дейности, но и до утвърждаването 

на започнати такива вече. Концепцията е подчинена на 

виждането, че сдружението работи активно по посока 

опазване и популяризиране богатството на културното 

ни наследство – в неговото минало и съвременност. 80184.99 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2124-16985

Интердисциплинарен 

проект

Сдружение "Блок 14" 

Сдружение РАСТЕЖ. ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ 100,000.00 100,000.00

Проектът ще осигури устойчивост на Сдружение „Блок 14“ Русе като 

културен оператор, предоставящ качествени художествени 

продукти на растяща аудитория. Две театрални премиери, 4 

артистични авторитети в дискусионна програма,  художествена 

изложба и спектакъл, фестивал на алтернативна музика, 8 

кинолектории, занимания в и чрез изкуство. 2000 души пряка 

публика и 10 000 онлайн. Жив и способен Център подкрепя 

независимите български творци, дава пространство за диалог и 

съвременно развитие. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 БЛОК 14: Живот в изкуство

Проектът развива Центъра за изкуства и култура Блок 14 в Русе 

като продуцент на качествено културно съдържание и място за 

артистични събития. Създаваме ново пространство – галерия 

за независими артисти. Разнообразяваме културния пейзаж в 

Русе с театрален спектакъл, художествена изложба и срещи с 

критици. Привличаме нови публики и развиваме аудитории. 

Допринасяме за развитието на жизнена и консолидирана 

културна общност от артисти, обогатени с връзки помежду си, 

изграждащи устойчиви мрежи. 67211.43 64764.23 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2136-17080

Интердисциплинарен 

проект СУМАТОХА 2021 Сдружение ТВОРЧЕСКА СУМАТОХА 2023 99,375.00 97,014.00

  Планираната концепция на сдружение СУМАТОХА 2021 за 2023 г. е 

разделена между няколко проекта: “Лятна Театрална 

Работилница“; “Проект СЕДЕМ“, турне в три театъра в провинцията - 

Плевен, Русев, Търговище на вече създадения и отличен с АСКЕЕР 

2022 спектакъл “Въпреки живота, всичко е любов“ по романа на 

Виктор Пасков - “Германия, мръсна приказка“ и интензивен тренинг 

в Мадрид, Испания. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2200-17306 Документално кино ФРОНТ ФИЛМ ЕООД ЕООД Подарената свобода 100,000.00 100,000.00

Основната цел на организацията е създаването на документалния 

филма Подарената свобода, посветен на Освободителната война от 

1877-1878 година и събитията, които я предхождат и следват. В 

рамките на проекта ще се съберат документи и изобразителен 

материал за филма, като ще се разчита изцяло на факти и хроники, 

без изказване на лично мнение. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2208-17038 Аудиовизуални изкуства ИНАЧЕ ЕООД ЕООД Подкасти 99,506.00 99,506.00

Компанията е избрала да заложи на изцяло нов културен продукт, 

който не е правен досега – подкасти, представляващи нов 

дигитален продукт с разнообразни теми и формат. Освен това ще се 

синтезира работата между млади хора или хора, представляващи 

различни субкултури и културни критици - експерти в своята област, 

което ще провокира нови теми и дебати с добавена стойност. А чрез 

създаването на онлайн профил в Youtube, посредством реклама се 

цели да се достигне до нови публики и популярност. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Културата в НеКултурата

Компанията е избрала да заложи на изцяло нов културен 

продукт, който не е правен досега – подкасти, 

представляващи нов дигитален продукт с разнообразни теми 

и формат. Освен това ще се синтезира работата между млади 

хора или хора, представляващи различни субкултури и 

културни критици - експерти в своята област, което ще 

провокира нови теми и дебати с добавена стойност. А чрез 

създаването на онлайн профил в Youtube, посредством 

реклама се цели да се достигне до нови публики и 

популярност. 79950 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2229-17063 Анимационно кино

ФИЛМ ЕНД МЮЗИК 

КОРПОРЕЙШЪН /ФМ Корп/ 

ООД ООД

Производство на анимационен 

късометражен филм - Летен 

Лагер / Summer camp на 

фирма ФМ Корп ООД 99,926.00 99,926.00

Проектът ще адаптира фирмата в новия контекст на културата след 

Covid-19 и ще подобри условията за разпространение на културни 

продукти в сферата на анимационното кино. Основната дейност е 

производство на 3D пилотен епизод на анимационен филм “Летен 

лагер“, който чрез национални символи на ЕС страни цели да 

възпита толерантност и разбиране към всяка една 

култура.Създаването на сайт за популяризиране на анимацията и 

участие в международни форума цели да се достигне до нови 

публики и пазари. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Създаване и разпространение на анимационен 

късометражен филм - Летен Лагер / Summer camp на 

фирма ФМ Корп ООД

Проектът ще адаптира фирмата в новия контекст на културата 

след Covid-19 и ще подобри условията за разпространение на 

културни продукти в сферата на анимационното кино. 

Основната дейност е производство на 3D пилотен епизод на 

анимационен филм “Летен лагер“, който чрез национални 

символи на ЕС страни цели да възпита толерантност и 

разбиране към всяка една култура.Създаването на сайт за 

популяризиране на анимацията и участие в международни 

форума цели да се достигне до нови публики и пазари. 79830 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2229-17379

Интердисциплинарен 

проект

Международна Фондация 

България 2002 Фондация

Едногодишна подкрепа 

"Академия Чаплин" 95,940.00 89,040.00

Ромската общност е наша основна целева група. Работим за 

формиране на нагласи у младите хора за общуване с изкуствата и 

културата. С тази цел създадохме Академия Чаплин.В 

предложената тригодишна програма надграждаме идеята и 

поставяме фокус върху образователните услуги, съчетаващи 

задължителни предмети с форми на изкуствата, създаване и 

продажба на собствено производство, с участието на млади хора от 

общността, и широко популяризиране на ромското изкуство. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

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

Галерия Арте - Стъпки във 

времето 99,992.00 99,992.00

Галерия Арте с категорични стъпки, последователно доказва 

високата естетическа и духовна цел на изкуството – да открива и 

разширява сетивно и надсетивно света, да разбужда интуициите за 

естество и истинност, волята за смисъл и вътрешна свобода. Целта 

на проекта е да повиши административния капацитет и финансовата 

стабилност на организацията, да разшири създаването на високо 

културно съдържание в национален и международен контекст - да 

представи пътуваща изложба Стъпки във времето. Неприложимо Неприложимо 0 0

Галерия Арте - надграждане и 

модернизация

От създаването си Галерия Арте неизменно се стреми да 

отразява актуалното за света на българското изкуство, 

пречупено през призмата на творческите търсения на 

авторите, добили статут на законодатели в сферата на 

класическия кавалетен изказ. Целта на проекта е не 

само да запази, но да надгради и модернизира 

процесите в нашата дейност, влияейки положително 

върху  всички негови участници  автори-посредници-

зрители. 86189.69 86189.69 Галерия Арте - развитие и надграждане

Галерия Арте представя актуалните процеси, чието влияние се 

простира върху цялата визуална култура, откроява тенденции 

и артисти, активира критическото им осмисляне и чрез активен 

диалог с публиката, обогатява комуникационните канали за 

неговото адекватно позициониране в национален и 

международен контекст. Целта на проекта е не само да 

запази, но и да надгради процесите в нашата дейност, 

влияейки положително върху  всички негови участници  

автори-посредници-зрители. 79222.2 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2245-17325 Музика Хелиън Стоун ООД Хелиън Стоун - Hellion Stone 100,000.00 100,000.00

Hellion Stone е музикална група с около 5 -годишна история, с 2 

дългосвирещи албума в сферата на рок музиката зад себе си, 

реализирани видео клипове, множество турнета, концерти и 

фестивали в и извън България. В момента групата работи в-у 

създаването на музика и визуализации за трети дългосвирещ 

албум, като логична и естетвена крачка в развитието си, който да 

даде основа за разширяване на популярността, десйността и 

устойчивостта на бандата в рамките на идните поне 3 години.

Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2257-17378 Културен мениджмънт нонсофия Сдружение

Галерия и архив *Нонсофия* - 

Културна програма 2023 99,998.66 99,998.66

Стратегическа културно-образователна програма от международни 

и национални събития, свързани с утвърждаването на 

геометричното изкуство като значимо направление в културната 

традиция на България и популяризирането на българската 

геометрична художествена общност в чужбина.

Център за геометрично изкуство 

*Безпредметна София*

Мултифункционално пространство, включващо 

художествена галерия, библиотека и архив, в което 

ще се провеждат изложби, лекции, прожекции, 

детски работилници и други събития с цел 

популяризиране на геометричното изкуство. 99993.25 0

Център за геометрично изкуство 

*Безпредметна София*

Създаване на мултифункционално пространство, 

включващо художествена галерия, библиотека и архив, 

в което ще се провеждат изложби, лекции, прожекции, 

детски работилници и други събития с цел 

популяризиране на геометричното изкуство. 99993.44 70000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2300-17305

Интердисциплинарен 

проект Хюмартс еоод ЕООД

MOZEI -Eксперимент и 

експертиза в синтеза на 

страсти, похвати и естетики 108,231.20 100,000.00

MOZEI- Eксперимент и експертиза в синтеза на страсти, похвати и 

естетики -  представлява тематично и концептуално свързана серия 

от пърформанси, уъркшопи и изложби, съчетана с отваряне на 

сцената в артистичното пространство MOZEI за експерименталните 

изяви на млади изпълнители, добавящи към общата артистична 

експресия на мероприятието индивидуализма, енергията и 

емоцията на новото поколение творци и артисти . Неприложимо Неприложимо 0 0

MOZEI- ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ СЦЕНИ 

НА ДУХА

MOZEI- ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ СЦЕНИ НА ДУХА -  

концепция за взаимосвързани артистично-

образователни мероприятия, които да разчупят и 

обогатят духовното пространство на индивида, 

повишавайки интереса му към неортодоксалните 

културни изразни средства и техники, възпитавайки вкус 

и усет към естетиката на иновативното и 

провокиращото, и същевременно събуждайки вярата, 

амбициите и увереността му в собствения творчески 

потенциал. 91427.79 70000 In Hell with Jesus

In Hell with Jesus` е проект за създаване на авторски мюзикъл, 

разглеждащ темата за различността извън установените 

обществени рамки и ограничения. Има ли място за различия в 

нашето общество? Страх и агресия или приемане?  Мюзикълът 

ще има премиери във Виена, Берлин и Лос Анджелис. 

Домакини в България ще бъдат  Новото арт сърце на София- 

Топлоцентрала и Дом на културата Борис Христов, гр. Пловдив. 87970 87970 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо



ORG2022-2109-2314-16494 Документално кино Хувъркрафт ЕООД ЕООД

Производство на 

документален филм 99,975.00 99,975.00

Основната цел на проектът е да се произведе и популяризира нов 

филмов продукт за фирмата, който ще позволи не само да внедрим 

иновация в дейността си, но ще произведем качествено 

съдържание, което ще има висок социален и образователен ефект. 

Ще представи по модерен начин една нова интерпретация на 

съвременни теми. В резултат, ще се постигне пост-ковид 

възстановяване и рентабилност. Хувъркрафт ЕООД цели да 

затвърди позицията си на продуцент, създаващ продукти с висока 

стойност. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

"Да тичаш след себе си" - една концепция за развитие 

на "Хувъркрафте" ЕООД

Основната цел на проектът е да се произведе и популяризира 

нов филмов продукт за фирмата, който ще позволи не само да 

внедрим иновация в дейността си, но ще произведем 

качествено съдържание, което ще има висок социален и 

образователен ефект. Ще представи по модерен начин една 

нова интерпретация на съвременни теми. В резултат, ще се 

постигне пост-ковид възстановяване и рентабилност. 

Хувъркрафт ЕООД цели да затвърди позицията си на 

продуцент, създаващ продукти с висока стойност. 79989 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2333-17027 Фотография РАДЛАБ ЕООД

Алтернативната фотография в 

съвременното изкуство и 

образование 81,295.00 81,295.00

Проектно предложение  е стратегия, насочена е към 

административното укрепване и устойчивото развитие на 

организацията, чрез процес на модернизация на базата ни и 

разширяване на екипа. Подкрепена е от планирана артистична и 

образователна програма с обществена значимост, изразена в 

създаване на произведения с високата художествена стойност, 

които насърчават културната компетентност на публиките по 

отношение на фотографията като изкуство и средство за 

образование. Неприложимо Неприложимо 0 0 Алтернативни фотографски процеси

Алтернативните процеси във фотографията са богат 

набор от техники за заснемане и възпроизвеждане на 

изображения върфу хартия в различни формати. Днес, 

когато фотографията е обезценена и  всеки може да я 

прави, ние обръщаме поглед назад и предлагаме 

техники, които носят в себе си стойност за креативния 

човек. Без значение дали авторът е начинаещ или 

опитен фотограф, програмата дава възможност за 

творческо развитие на хора с интерес към експеримента 

и търсене на границите на възможности си. 45266.7 32281.7

Популяризиране и съхранение на културно 

съдържание в сферата на фотографията

Проектно ни предложение е ориентирано в две основни 

насоки: първата е свързана с изготвяне на артистична 

програма и популяризиране на културния ни продукт, пряко 

свързан със съхранение на спицифична област в световното 

културно наследство. Втората е обослована от нуждата за 

въвеждане на бизнес инструменти и адаптация към 

настоящата пост-Covid среда за поститане на повишен 

организационен, административен и финансов капацитет. 24739.46 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2335-16970 Музика "ББ Саундскейпърс" ООД Нови мрежи 99,868.88 99,868.88

  Проектът Нови мрежи е надграждане на процесите по 

разширяване и екипно израстване в ББ Саундскейпърс, които 

осъществяваме с подкрепата на НФК от 2021 г. Основните ни цели 

са устойчивост и увеличаване на екипа, развитие на 

международните контакти и видимостта на организацията, чрез 

нарастване на продукционния капацитет и техническото качество. 

Заложената артистична и образователна дейност е насочена както 

към широката публика, така и към професионалната музикална 

общност. Неприложимо Неприложимо 0 0

Създаване на творческо 

пространство приобщаващо 

независимите артисти към по-

големи публики с помощта на 

технологиите

Нашата организация е творческа и интердисциплинарна, 

свързваща музикалното изкуство с театъра и киното, 

културата и социалното приобщаване на независимите 

артисти към по-големи публики.  Целта на проекта е 

разширяване на аудиторията чрез създаване на 

дигитално пространство обединяващо различни 

аудитории от независимата българска сцена. Ще бъдат 

проведени ревдица обучения и семинари, както и 

конкурси за млади творци. 99625.12 80000 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Кампании за 

адресиране на социален проблем чрез изкуство - ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - Move for Change: Dance comes to YOU Project 15,000.00 Следва оценяване

Move for Change: Dance comes to YOU Project е поредица 

мултифункционални културни събития, които ще се проведат 

в 6 населени места на територията на България. Събитията са 

насочени към младежи с различен социален статус и 

включват: танцови миниатюри, проблематизиращи 

екологичната криза и дискриминацията, дискусии по тези две 

теми и творчески ателиета за различните групи тийнейджъри, 

към които е насочен проектът. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2109-2351-17314 Аудиовизуални изкуства Котта ООД - "СТУДИО 1+1 ООД ВЪЛШЕБЕН ПОРТАЛ 99,681.00 99,681.00

ВЪЛШЕБЕН ПОРТАЛ е дигитална платформа за създаване и 

разпространение на аудиовизуални произведения - графично 

анимирани и озвучени български фолклорни приказки и песни, 

гатанки, легенди и предания, адаптирани специално за деца във 

възрастова група 2+.

ВЪЛШЕБЕН ПОРТАЛ е с постоянен и неограничен достъп до 

аудиовизуално съдържание с висока художествена стойност, 

стъпващ на здравата основа на изконните български морални 

ценности, бит и култура, поднесено по съвременен и въвличащ 

начин,. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-0005-16904 Аудиовизуални изкуства Пловдивфилм ООД

Комедиен Европейски Филмов 

Фестивал - КЕФФ ПЛОВДИВ 

2023 106,580.00 95,560.00

Комедиен Европейски Филмов Фестивал – КЕФФ ПЛОВДИВ е 

уникален по рода си международен кинофестивал. В 

състезателната си програма фестивалът включва игрални филми от 

комедийния жанр, продуцирани в държави от цяла Европа през 

последната година. Филмите са подбрани от селекционно жури. 

Петчленно международно жури определя наградените филми, а 

наградата на публиката се определя с отворено гласуване. Музей за история на киното

Създаване и развитие на Музей за историята на 

киното 40000 0 МУЗЕЙ НА ИСТОРИЯТА НА КИНОТО Създаване и развитие на Музей за историята на киното 95400 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-0015-17335 Дигитални изкуства "Съни Денс"  ЕООД

Дигитален Канал за изкуство 

"Art SPACE" в платформата 

YouTube 38,790.00 38,790.00

Проектът има за цел да развие дигитален информационен Канал за 

изкуство „Art SPACE”.В него под формата на предавания в студио,  

кратки видеоматериали -  репортажи, интервюта, анонси на 

културни събития в областта на изкуствата, ще се разглеждат 

разнородни от теми за изкуството. Каналът за изкуство „Art SPACE” 

ще е разработен в платформата YouTube, като всяко предаване ще 

се разпространява както в социалните мрежи, така и с по-широк 

достъп, така и в достъпни за Sunny Dance studio платформи. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО  - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Академия за артисти / ПРОГРАМА - 

ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ / Модул Организатори - ИМЕ НА ПРОЕКТ - 

 "НЕ-Балетът" - проект в две части - теоретични семинари и 

практически работилници 22438 / 14997,57

15000 / Следва 

оценяване

Проектът е насочен към млади любители между 14-25 

години, които желаят да се докоснат до изкуството и да се 

разиват в различните му форми. Предвидени са класовете по 

танцови изкуства и актьорско майсторство. Перспективата за 

всички тях е и възможност за творческо развитие в областта на 

танцов театър и сценично движение и пластика, 

конкурентноспособност при кандидатстване в Академии по 

изкуства в страната и чужбина, участия в мюзикъли и 

сценични изкуства, танцов театър.

Проектът „НЕ-Балетът“ представя  

класическият и съвременен танц в 

едно.Проектът съдържа: 1.Двудневен 

семинар с гост лектор проф.д р Желка 

Табакова за „Традиция и модерност в танца“– 

2 лекции и работилница практики по темите 

от семинара. 2.Практическа част: участие в 

работилници за изграждане на 

спектакъл,който среща класическият и 

съвременен танц на база темите от семинара, 

който да се реализират на практика, за да се 

усвои и изпита тяхната актуалност и действие 

в съвременния творчески процес. Неприложимо

ORG2022-2209-0023-17065 Дизайн Студио Комплект ООД ООД

Мелба инициативи за дизайн в 

действие. Активиране и даване 

поле за изява на добрия 

дизайн през нови и вече 

утвърдени формати. 

Укрепване и разрастване на 

партньорската мрежа на 

местно и международно ниво 

със собствен експертен екип. 99,883.00 99,883.00

Студио Комплект залага на развитието на Инициативите за дизайн 

МЕЛБА като съдържание, партньорства, продукти, услуги и 

взаимодействие с различни публики в България и чужбина, и на 

подема на екипа през запазването му и захранването с експертност 

относно нови кураторски и организационни знания, бизнес похвати, 

така че да бъде устойчив във времето. Проектът предлага 

конкретни програми и сътрудничества, давайки ясна заявка за 

възможност за тяхното надграждане и в бъдещ период от три 

години.

Платформа за дизайн инициативи 

МЕЛБА

Платформата за дизайн инициативи Мелба 

представя, подкрепя и свързва дизайнери помежду 

им, както и с различни заинтересовани публики 

/бизнеси, институции, медии и международни 

организации/. Чрез няколко основни иновативни 

формати тя развива капацитета на творците от 

визуалната общност, разпространява знания за 

благотворното влияние на дизайна в живота, 

мотивира осъзнато мислене по темата и 

благоприятства приложението на добрите практики. 99957.84 0

Мелба инициативи за дизайн - 

устойчиво развитие и повишаване 

на качеството и обхвата на 

българския съвременен дизайн в 

България и чужбина

Проектът Мелба инициативи за дизайн е силна и умело 

оформена едногодишна програма от различни 

дейности в сферата на съвременния дизайн. Тя протича 

през разнообразни програмни елементи като 

международен дизайн фестивал с изложба и 

симпозиум, редовни лекции през годината, серия 

специализирани обучения и онлайн архив за дизайн. 

Мисията на проекта е представяне на българския дизайн 

в местен и международен план с реални живи участия в 

София, Габрово и Париж и онлайн съдържание. 99724.12 96400.12

Канал Комплект. Канализиране на нови подходи в 

комуникацията и на висококачествена културна 

продукция с цел пълноценно разгръщане на темата 

дизайн в обществото.

Програмата предвижда надграждане на дигиталните канали 

на Комплект за приобщаване на различни публики, както и 

продуцирането на интердисциплинарни модули за 

дългогодишен тласък на работата им в културната сфера. 

Залагайки на силна медийна комуникация и обмяна на 

знание, Студио Комплект лансира нов уебсайт със статии за 

дизайн на два езика, подкаст със специалисти от България и 

чужбина, годишен алманах и събитие, резидентна програма в 

София и отворени врати за културни мениджъри. 99105.6 97617.6 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-0025-16903 Игрално кино Хот Потейто ЕООД Hot Potato 2023 99,555.00 99,555.00

Проектът е насочен към повишаване административния и творчески 

капацитет на продуцентска компания Хот Потейто. Компанията 

планира да продължи работата си с нововъзникващи български 

таланти, да развива качествени сценарии, да заснема филми и да ги 

разпространява. За устойчивостта ще допринесе обогатяването на 

техническата база, както и създаването и поддържането на 

международни партньорства посредством участието на фестивали 

и форуми.

Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Hot Potato 22

С този проект целя да постигна високо художествено качество 

на проектите на група режисьори, с които работя и да 

подпомогна кариерното им развитие и артистично 

усъвършенстване. Проекта включва план за разпространяване 

на 10 късометражни филма, развитие на сценариите за 4 

късометражни филма, и 2 убочения. 81551 0

ПРОГРАМА - ДЕБЮТИ - ПЪРВИ КРЪГ / I кръг / Музика - ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - ПАНАЦЕЯ / ПРОГРАМА - ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ / 

Модул Участници - Winterclass 22 15000 / 14685

Допуска се до втори 

кръг / Следва оценяване

Проектът ПАНАЦЕЯ цели създаване и запис на дългосвирещ 

дебютен студиен албум с авторски песни на групата Time Isn’t 

After Us на Ангел Радев [китара, вокал, синтезатор] - и Петър 

Петров [соло китара, бас, текстописец], който ще се 

разпространява дигитално във всички платформи и аналогово 

на аудиокасети. Албумът ще бъде съпътстван от музикален 

клип на една от песните.

Проект за участие в 2 събития свързани с 

филмово производство. Мастърклас по 

работа със сценарий на консултанта Пол 

Тайлър както и мастърклас по развиване на 

сценарий за телевизионен сериал от 

реномирания Институт Ерих Помер за кино 

мастъркласове. Неприложимо

ORG2022-2209-0035-17386 Танц Дъ Сентър ЕООД

Повишаване на творческия и 

организационен капацитет на 

училище за танци и модерна 

култура The Center 77,199.00 77,199.00

Проектът си поставя като основна цел устойчивото развитие на 

кандидатстващата организация чрез изграждане на основния 

организационен и творчески екип; развитие на традиционните 

годишни танцови спектакли; установяване на летния танцов лагер 

на The Center като основен обучителен елемент в ежегодната си 

програма.

The Center World - пространство за 

модерна култура

Обезпечаване съществуването на The Center World, 

като модерно пространство за култура. Техническо 

обновяване на сценичната зона и създаване на видео 

студио с фонова система зелен екран, в което да е 

възможно заснемане на движение и танц. Два 

танцови и един театрален спектакъл, три изложби, 

едно интерактивно представяне на книга и заснемаме 

на 12 концептуални видеа. Търсено и адекватно на 

днешните изисквания сценично и студийно 

пространство. 83 407,52 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Запазване и утвърждаване на TheCenterWorld като 

културно средище

Проектът има за цел да подпомогне кандидата да постигне на 

първо място нужната финансова стабилност, необходима след 

множество ограничителни мерки през последните две години 

и продължаващото покачване на цени, наеми и високата 

инфлация. Втората основна цел на проектното предложение е 

развитието и утвърждаване на пространството TheCenterWorld 

като конкурентоспособен субект на културната карта на 

региона и стимулирането на възникването на нови жанрови и 

мултидисциплинарни културни проекти. 99761.04 88,228.00 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-0051-17293 Културология

Културна фондация А25 

Фондация А25/2023 92,239.00 92,239.00

Проект А25/2023 е следващата стъпка в развитието на Културна 

фондация А25 и постигането на устойчивост. С изпълнението му, 

организацията ще развие административния си капацитет, ще 

укрепи местните и международните си партньорства,ще надгради 

текущите си дейности в полето на изкуствата, културните политики 

и културната журналистиката, както и ще се подготви за следващи 

начинания в споменатите сфери. A25 2.0

A25 2.0 е проект за подобряване на достъпа до 

културно съдържание на обществото, експертно 

развитие на екипа на Културна фондация А25, както и 

повишаване на капацитета на организацията за 

извършване на стопанска дейност и за реинвестиране 

на средствата в основната. 37345.02 37000 A25/2022

A25/2022 е проект за развитие на капацитета, 

устойчивостта, локалните и международните 

партньорствата на Културна фондация А25 с партньори 

от културния и гражданския сектор, медиите и сферата 

на висшето образование, както и за осигуряване на 

достъп до качествено, разнообразно културно 

съдържание, от интерес както за по-широка, така и за 

специализирана аудитория от различни поколения. 49067.84 49067.84 "Кльомба25"

Проектът има за цел развитието на нов комуникационен канал 

на Културна фондация А25, както и стартирането на поредица 

ателиета, насочени към бъдещи професионалисти в културния 

сектор. 51904 0

ПРОГРАМА - ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ / Модул Участници - ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - Равнозначни пътища / ПРОГРАМА - ПУБЛИКИ - ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - 85 483 8204,50 / 17920

Следва оценяване / 

Следва оценяване

Проектът се състои в груповото участие на трима практици - 

Павлина Дублекова, Кремена Христова и Демна Димитрова - 

от българския културен сектор, подбрани чрез покана, в две 

междунардони събития през 2023 г.

По данни на Държавната агенция за 

бежанците, към 30.07 България е 

предоставила временна закрила на 85 483 

лица, бягащи от войната в Украйна. Този 

статут дава серия от права, близки до 

гражданството и поставя на дневен ред 

въпроса за интеграция и въвличането в 

културния живот. Проект „85 483“ ще изучи 

културните потребности и нагласи на тази 

нова публика, провеждайки първото по рода 

си изследване в Европа, и ще предложи на 

българските културни организации работещи 

подходи за нейното привличане. Неприложимо

ORG2022-2209-0052-17145 Аудиовизуални изкуства Портрет Филмс ЕООД ЕООД 2023: РАЗНОЛИКИ ПОРТРЕТИ 100,000.00 100,000.00

2023: Разнолики портрети представя основния фокус в работата на 

Портрет Филмс ЕООД - реализацията на Международния фестивал 

на портретния филм. Проектът разкрива пътища за утвърждаване на 

уникална културна платформа, посветена на явлението портрет. 

Предлага стратегически посоки за развитие на организацията, 

проследява и аргументира всички продължаващи и надграждащи 

дейности за повишаване на капацитета, разгръщане на творческия 

потенциал, постигане на независимост и устойчивост на Портрет 

Филмс.

Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Международен фестивал на портретния филм: 

Издание 3 - Разгръщане

Международният фестивал на портретния филм, IPFF, 

разгръща концепцията си със своето трето издание. 

Настоящият проект е фокусиран върху затвърждаване на 

дейностите от първите две издания на фестивала и 

надграждане с нови активности. Включва: основна филмова 

програма с прожекции на Официалната селекция, съпътстваща 

програма от лекции и дискусии, летни инициативи, развитие 

на нови авторски рубрики в дигитална среда, реализиране на 

международни партньорства и стъпки към успешен бизнес 

модел. 30606 30606

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Кампании за 

адресиране на социален проблем чрез изкуство - ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - Портрет на водата 28,992.54 Следва оценяване

„Портрет на водата“ е интердисциплинарен проект, включващ 

създаването на късометражен филм и дигитална платформа, 

адресиращи към аудиторията проблема за достъпа до вода в 

контекста на екологични кризи и социални бедствия. Със 

средствата на киноизкуството и в директна връзка с научни 

изследвания и модерни технологични решения, проектът се 

стреми да остави информационен и емоционален отпечатък 

върху публиките, да ги подтикне към осъзнаване и действие 

по отношение на поставените теми и проблеми. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-0053-17387 Фолклор САХАТ ЕООД ЕООД

"Български Певчески 

Фолклорен Инструментариум" 55,554.00 49,994.00

Български Певчески Фолклорен Инструментариум е проект 

фокусиран върху съхраняването, дигитализацията и 

популяризацията на българското фолклорно наследство, чрез 

съвременни иновативни технологии. Проекта включва шест песни 

изпълнени от емблематични певци като: Шинка Глухова и нови 

изпълнения на квартет Българка Джуниър, дуо Ева и Ива 

Валентинови, Стоименка Недялкова и др. Предвижда се 

популяризация чрез уъркшопи, уебинари, концерти, ТВ/Радио 

предавания, социални мрежи, научен дебат и др. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Помагало по Българско Народно Пеене - Част 2, 

Шоплук и Родопи

Помагалото по Българско Народно Пеене - Част 2, Шоплук и 

Родопи е уникално интерактивно учебно пособие по 

българско народно пеене съдържащо учебник със 

синхронизирани: аудио графика на глас, нотация, текст на 

кирилица и латиница, както и превод на английски. Пособието 

е снабдено със софтуер, който предлага елементи и фрази на 

вокала в оригинално и 200% бавно темпо, съответно с 

индикациите в учебника. 31904 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-0204-17391 Аудиовизуални изкуства Мистер медия ЕООД Поезия и памет на 90-е години 69,357.96 63,467.97

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

на кратки поетични филми по произведения на поети, публикували 

в края на XX век, както и създаване на уебсайт, посветен на тези 

автори. Сайтът ще съдържа кратките поетични

филми, интервюта със съвременници на периода, биографични и 

библиографски данни.

ВИДИМО.БГ - проект за създаване 

на видеоматериали, подкрепящи 

свободната творческа сцена в 

България и уебсайт за тяхното 

представяне

ВИДИМО.БГ - проект за създаване на 

видеоматериали и уебсайт, подкрепящи свободната 

сцена и независимите артисти в България. 24 кратки 

филма, които представят автори, творческа 

продукция, културни събития. Готовите филми се 

публикуват в Интернет и на специално създадения 

уебсайт vidimo.bg, а творците могат да ги използват за 

привличане и разширяване на своята аудитория. 45333.53 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-0213-17392 Театър

Театър-студио "4хС" 

Сдружение Театърът като личност 152,894.00 98,660.00

Проектът Театърът като личност предвижда три нови постановки от 

програмите Българска класика, Активна класика и Театър полски; 

организиране на Международния Фестивал Алтер Его, към екипа на 

който се присъединяват 20 човека доброволци от Европейския 

корпус за солидарност; Паратеатрална програма с 24 часов Нон 

Стоп театрален Маратон и Лятна Театрална Резиденция в село 

Забел, с представяне на резултатите в град Трън; и продължаване 

на танцовите ателиета за незрящи Движението вътре в мен.

4xC в действие

Проектът развива тенденциите на алтернативния 

театър в България и връзките му със социума и 

науката. Основните цели са: въвличането на младите 

и хората в неравностойно положение  в полето на 

изкуството чрез създаването на 3 нови спектакъла и 

тяхното разпространение в София, Пловдив, Стара 

Загора и Бухово, 1 уъркшоп за незрящи с гост артист 

от Великобритания, 1 лятна резиденция, както и 

развитието на блог и подкаст канал. 99691 90000

4хС - иновации, образование, 

изкуство

Проектът 4хС - иновации, образование, изкуство 

акцентира върху развитието на пара-театрални форми, 

децентрализирането на културни събития, адаптирането 

на класически произведения в съвременен контекст с 

образователна цел, провеждането на културно-

образователни програми за младежи със зрителни 

увреждания и дигитализиране на културни съдържания, 

които да използваме като медиум за неформалното 

образование. В рамките на проекта  предвиждаме  три 

платформи - театрална, пара театрална и дигитална. 99996.09 50000 Живият театър и новите медии

Живият театър и новите медии е проект за конвергенция 

между високо художествен театрален продукт и социални 

медии, чиято цел е развитието на нов хибриден жанр, който 

пряко да достига до нови публики. Целта е излъчването на 

живо на 17 български и международни спектакъла, след всеки 

ще има ТВ предаване, а материалът ще бъде качен в нова 

платформа - УраКултУра, която дава възможност на автори на 

сценични продукции да качат свой материал. Това ще е 

единствения по рода си  маркет за сценични прояви. 95408.56 РЕЗЕРВА

ПРОГРАМА - КРИТИКА / Модул „Иновативни модели за критика“ 

- ИМЕ НА ПРОЕКТ - Съвременното изкуство под лупа 30,000.00 Следва оценяване

Съвременното изкуство под лупа е проект за разработване на 

дигитална платформа с критическо съдържание, третиращо 

актуални културни събития, чията аудитория и автори са както 

млади, но вече познати за публиката анализатори, така и 

утвърдени учени и артисти с богат опит в областта. Основна 

цел на проекта е да създаде интелектуално виртуално 

пространство за критическо мислене, използвайки трите 

популярни дигитални инструмента за достигане до 

аудиториите: блог, влог и подкаст-канал. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-0217-17384 Културен мениджмънт

Кинематограф Медия 

Сдружение

Разширяване капацитета за 

разпространение на късо кино 69,969.57 69,969.57

Най-мащабният план за систематично въвеждане на българскo късо 

филми в продължително разпространение онлайн и офлайн. Чрез 

закупуване на техника, изграждане на иновативна IT система за 

управление, автоматизирана система за известяване на 

правоносителите, филмова критика, изработка на рекламно видео с 

откриване на 5те най-големи филмови фестивали, и засилено 

медийно присъствие, ще осигурим необходимия капацитет да 

разпространяваме до 80% от късометражното филмопроизводство 

в България годишно. Неприложимо Неприложимо 0 0

Разширяване капацитета и 

инфраструктурата за 

разпространение на българско късо 

кино

Кинематограф е най-голямата платформа в България и 

първата за късометражно кино, със свои почерк, 

разпознаваем във всичките им дейности - онлайн 

каталог с филми от над 70 държави, маркетинг, събития, 

летни кина и киноклубове в училища. За 9 години 

платформата направи много за публиката, 

подобрявайки значително достъпа до късо кино. Сега 

целим да подобрим достъпа и на кинотворците до 

техните публики, превръщайки Кинематограф в 

инструмент за управление на разпространението на 

филмите им. 69999.63 0 Късо кино за дълъг размисъл

Кинематограф е най-голямата платформа в България и 

първата за късометражно кино. Менажира онлайн каталог с 

филми от над 70 държави, маркетинг, събития, летни кина и 

киноклубове в училища. Проектът цели изграждане на 

технически капацитет, финансова независимост и 

консолидация на екипа. Чрез организиране на 59 събития в 21 

града под формата на Зимна кино програма и Лятно пътуващо 

кино, ще стимулираме интереса на публиката и ще 

предизвикаме обществен дебат по социално значими теми. 99636.03 97601.03 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-0224-17361 Нови медии

Фондация Гутенбрег 3.0 

Фондация Бъдещето е в четящите деца 183,640.00 100,000.00

Проектът си поставя за цел да развие и популяризира платформата 

Книговище.бг, чиято цел е да възпитава любов към четенето от най-

ранна възраст, както и единствения по рода си у нас детски вестник, 

превеждащ новините на детски език, част от платформата. 

Разработена по оригинална методология и базирана на най-

модерни световни модели, днес платформата навлиза в 

българските семейства. С този проект целим да приобщим още 

повече деца към четенето, като за целта залагаме на стратегически 

партньорства. Неприложимо Неприложимо 0 0

С Книговище към културно участие 

за цял живот

Проектът си поставя за цел да разшири читателската 

аудитория у нас, като инвестира в следващото 

поколение читатели. Разпространявайки иновативната 

платформа за насърчаване на четенето Книговище до по-

голям кръг деца в страната, проектът работи за тяхната 

четивна, медийна и гражданска грамотност, като 

същевременно утвърждава интереса им към 

литературата и изкуството. Създаването на оригинално 

съдържание и партньорства за разпространението на 

платформата оформят гръбнака на този проект. 99983 50000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо



ORG2022-2209-0225-17318 Танц ЕРА-3000 Сдружение  Хармония и сила 76,596.00 76,596.00

Ние организираме:Пловдив опен-април;Балканска танцова 

спартакиада-Велико Търново-ноември;Зимна магия-София; Арт-

Олимпиада-Созопол-юли-август;Европейска танцова купа-

Констанца,Румъния-юни;Световна Гранд Данс Купа-Рим, Италия-

октомври.В Пловдив танцови спектакли:Магията на траките-2014 

г;101 далматинци;Извинявай, Живот!;Ледена епоха;Падащи 

звезди;Алиса в страната на чудесата-2019г.Искаме да назначим на 

договори:технически 

сътрудник;мениджър;постановчик;репетитори; 

хореографи;режисьор;счетоводител. Кръстопът на вдъхновението

Проектът "Кръстопът на вдъхновението" е насочен 

към създаване на 6 танцови миниатюри на живо и 

художествен танцов сериал от 6 серии с използване 

на виртуални иновации и нови сценични пространства 

в градовете Пловдив и Созопол. Шестима хореографи 

ще работят в продължение на 9 месеца с 5 

професионални и 5 непрофесионални танцьора. 

Симбиозата между тях ще бъде опорна точка на 

обмен и поддържане жизнеността на танцовото 

изкуство в България. 97 440 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПУБЛИКИ - ИМЕ НА ПРОЕКТ - Полет / ПРОГРАМА - 

СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Кампании за адресиране 

на социален проблем чрез изкуство - ИМЕ НА ПРОЕКТ - 

Примерът 15000 / 14500

Следва оценяване / 

Следва оценяване

Проект „Полет“ е предназначен да популяризира 

съвременното танцово изкуство и сценичен цирк, чрез 

намиране на нови публики в малки населени места. За осем 

дни ментори ще подготвят любители артисти с пърформанси, 

които носят социални послания: „Опазване Планетата чиста“ и 

„Не на насилието между деца“. На площадите на с. 

Равадиново, с. Черноморец, с. Атия, гр. Созопол ще се 

разиграват реалистични етюди, които ще прерастват в танцов 

флашмоб, с циркова площадна акробатика и беседи с 

публиката.

Създаване на танцов спектакъл Примерът, 

цели да постави социалния проблем в 

обществото ни: Насилието над деца от 

родителите им. В забързаното ежедневие, 

родителското търпение гравитира към нула; 

Много родители пренасят служебните си 

проблеми у дома и лишават децата си от 

време за обич и внимание. Децата им търсят 

такова извън семейството и това не рядко 

води до нежелани или фатални последици. 

Планираме да създадем поредица от мини-

спектакли, които да отразяват поставените 

проблеми. Неприложимо

ORG2022-2209-0239-17120 Танц Фест продакшън  ЕООД

Проучване, разучаване и 

поставяне на нов авторски 

спектакъл - 100,000.00 100,000.00

Проучване, опазване и съхранение на българското народно 

творчество в 7 непознати етнически групи. Разучаване, представяне, 

видеозаснемане и монтаж на новите танци в 7 видео урока и 

популяризирането им в дигитална среда.  На база проучването се 

поставя начало на изготвяне на сценарий и режисура на нов 

авторски спектакъл “НЕПОЗНАТИТЕ БЪЛГАРИ”, както и цялостно 

реализиране на представянето на 2 сцени от него, включващо 

хореография, музикално оформление, изготвяне на сценичен 

дизайн и костюми. Неприложимо Неприложимо 0 0

Уроци по фолклорни танци с 

Ансамбъл Българе

Проектът има за цел да се популяризира и научи 

широката общественост на народни танци от различни 

фолклорни области, а именно: Пирински, Шопски, 

Северняшки, Добруджански и Тракийски, посредством - 

представянето на онлайн видео уроци на общо 48 

народни танци. Ще се използва дигиталните технологии - 

 телевизия и интернет пространство. Всеки урок чрез 

минимум 20 минутно видео ще разкрива богатството на 

българския фолклор като представя по 2 танца. 99904.32 0 Възстановяне и развитие на НФА Българе

Проектът включва в рамките на 10 месеца създаване и 

поставяне на две нови продукции, както и разпространение и 

популяризация на две вече готови продукции от репертоара 

на Ансамбъл Българе. Ще се осъществи концертна дейност в 

страната и чужбина. Общо ще бъдат реализирани 14 

представления, включително и 1 международно участие. 

Осъществяване на образователни дейности, а именно водене 

на учебни практики, с цел популяризиране на българския 

фолклюр сред подрастващите, както и благотворителен бал и 

др. 99918.66 99918.66 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-0327-17351

Интердисциплинарен 

проект

Фондация "Божура Арт" 

Фондация

Развитие на административния 

и артистичния капацитет на 

Фондация Божура Арт през 

2023 г. 116,445.00 96,445.00

Спецификата на проектните дейности за периода януари 2023- 

декември 2023 г. е насочена към повишаване административния и 

творческия капацитет на продуцираните от Фондация „Божура Арт“ 

театрални, музикални и фотографски събития. Това включва 

разпространение на театралните спектакли „Федра“ и „Усещане за 

жена“, създаване и разпространение на нов театрален спектакъл 

„Месец на село“, съпътстващи уъркшопове пред ученици от 

гимназиални класове и студенти, музикални изяви на Теодосий 

Спасов Трио.

Разпространение на театралните 

спектакли на Фондация

Проектът предвижда разпространението на 

театралните спектакли, продуцирани от фондация 

"Божура Арт". Ще се проведат общо осемнайсет 

представления в ключови театри в гр. София и в 

страната - осем представления на "Усещане за 

любов" и десет на "Империя на красотата - Мадам 

Рубинщайн". Това ще разнообрази възможностите за 

посещение на театрални спектакли за зрителите и ще 

развие публиката на фондацията в цялата страна. 39395 33000 ФЕДРА-СИЯЙНАТА

Концепцията на проектните дейности е насочена към 

популяризиране и разпространение на театралната и 

образователната продукция на Фондация „Божура Арт“. 

Проектът е насочен както към традиционна театрална 

публика, която познава творчеството на Бойка Велкова и 

Теодосий Спасов, така и към аудитория от млади хора - 

студенти и ученици, с интереси към нови, съвременни 

прочити на класически сюжети. 81279.76 0 ФЕДРА СИЯЙНАТА

Концепцията на проектните дейности за периода август 2022- 

декември 2023 г. е насочена към разпространение на 

театралния спектакъл Федра, продуциран от Фондация 

Божура Арт. Намерението ни е да реализираме десет 

представления в град София – на сцената на Театър Азарян, 

НДК. Организацията ще представи на публиката нова 

българска драматургия, базирана на древногръцки сюжет, 

разглеждащ темата за любовта като неконтролируема сила, 

която може да изгражда и разрушава всеки и всичко. 42300 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-0435-17273 Музика

ЕТ МУЗИКА И ИЗКУСТВО - 

ДОРА ХРИСТОВА Културен 

институт

Мистерия на българските 

гласове с 5 проекта през 2023г 100,000.00 100,000.00

І Проект - Ремонт на собствен офис.ІІ. Проект: Обучение на новите 

хористи и ас. диригент ІІІ Проект: А/ Концерт в град Бургас, Б/ 

Концерт в Стара Загора ІV. Проект: Две срещи с публиката с 

обучение на живо в ОКИ Надежда и една среща с публиката в 

залата на НМА проф. П.Владигеров – м.11.2023г., съпътстващо 

събитие от МФ Софийски музикални седмици”V. Изложба in 

memoria на художника Петко Петков в галерия с негови картини – 

масло 2023г.

Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-0511-16871

Интердисциплинарен 

проект Вижънъри Фондация

Visionary - едногодишна 

програма 2023 99,624.08 99,624.08

Стратегията на Вижънъри през 2023 г. е продължение на 

започнатата през 2022 г. 3-годишна визия за развитие. В нея 

основно място заемат задържане на постоянен екип и неговото 

разширяване и обучение, поддържане на комплексна творческа 

програма, развиване на потенциала на артистите, изграждане на 

национална и международна партньорска мрежа. Graff Express 2021 - Русе

Graff Express е форум за изява и подкрепа на street 

art и графити артисти. Успехът на I-то издание в София 

през 2020 г. провокира търсенето на по-големи 

пространства и на други градове, които да обогатим 

визуално в контекста на градската култура. Graff 

Express 2021-Русе е крачка фестивалът да стане 

национална платформа от по-голям мащаб, 

включвайки художествена намеса на над 2200 кв.м., 

международно участие и съвместна изложба на 24 

артисти. 99994 0

Visionary - едногодишна програма 

2022

В стратегията на Visionary през 2022 г. основно място 

заемат развитие на административен, организационен и 

творчески капацитет, както и разработване на 

едногодишен план за задържане, разширяване и 

развитие на аудиторията. Програмата от творчески 

дейности и културни инциативи включва три основни 

фокуса: 1 – колаборации между творци от различни 

изкуства 2 – развитие на публиките 3 – резиденции 

/обмен – чуждестранни артисти в България и български 

артисти в Италия.

99323.65 80000 Visionary 2022-2023

Visionary 2022-2023 доразвива целите и идеите на 

Фондацията, заложени във Visionary - едногодишна програма 

2022, чрез подукцията на нови проекти и събития. Основен 

акцент в програмата има върху работата с международни 

артисти, мултидисциплинарен проект и творчески 

резиденции, завършващи с изложби. Важни елементи са 

професионалното развитие на кадрите в екипа, 

висококачественото представяне на артисти и създаване на 

продукции, работата с публики. 48901.36 48901.36 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-0531-17396

Интердисциплинарен 

проект

 „Център за неформално 

образование и културна 

дейност Алос“ Сдружение

Годишна програма на Център 

АЛОС 2023 97,150.00 90,000.00

Разгръщане на богата програма от 40 разнообразни събития в 

основните направления на работа на АЛОС. Художествено 

образование с уъркшопи за художествени инсталации, Театър с 4 

постановки на Марий Росен и Здрава Каменова, Литература с 

разпространение на 3 книги и Образование чрез изкуство. 

Последното направление включва създаване на образователни 

настолни игри и турнири в музейната партньорска мрежа на АЛОС. Неприложимо Неприложимо 0 0 Годишна програма на Център АЛОС

Проектът подкрепя стратегическото планиране и 

развитие на АЛОС в посока работа с публики, 

междусекторни партньорства и международни връзки. 

Културната програма за 2022 г включва 11 публични 

събития в направленията Театър, Литература, 

Художествено образование и Социализиране на 

културното наследство. Ще се бъдат представени новите 

продукти на АЛОС - 4 театрални постановки, 2 книги, 1 

виртуален тур – експозиция 1 симпозиум за кинетично 

изкуство, 2 уъркшопа за художествени инсталации и 

други. 45150 42000 Образование чрез изкуство

Развитие на Програма Образование чрез изкуство в 

направленията Литература и социално включване и 

Социализация на културното наследство. Прилагане на 

средствата на изкуствата, интеракция и преживяване с цел 

социализиране и популяризиране на културното наследство, 

промяна на нагласи и образоване на публики. Провеждане на 

19 интерактивни събития и създаване на игрови-

образователни продукти с включване на публиката в 14 града 

в България. Повишаване на творческите умения на млади 

автори 69900 60000 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-0825-17324 Аудиовизуални изкуства Консепт Студио ЕООД Български филми по света 90,098.00 71,147.00

По проекта ще се работи с международни експерти за сценарий на 

детски фентъзи филм по българско класическо произведение. Ще 

следваме план за международно разпространение на  на български 

филми и развиване на международни и национални партньорства. 

Ще бъдат подобрени условия за постпродукция на филми. Ще се 

разширят съществуващи дейности за национално разпространение 

на филми в малки населени места и онлайн, и работа с публики, 

включително хора с увреден слух.

Дигитални кинопрожекции за 

ученици

Проектът ДИГИТАЛНИ КИНОПРОЖЕКЦИИ ЗА 

УЧЕНИЦИ ще предостави легален достъп до 

съвременни български филми, подходящи за 

ученици. Достъпът ще се осъществява в наличните за 

всеки клас виртуални класни стаи. Ще бъдат 

създадени работни материали в помощ на учителите 

и съдействие за дискусии с авторите на филмите и с 

психолог онлайн или на живо.

Ще се развиват ключови партньорства за 

популяризиране, разпространение, осъществяване на 

прожекциите. 99 344,67 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Международна дистрибуция и постпродукция на 

български филми

По проекта ще бъдат посетени международни филмови 

пазари за разпространение на български филми и развиване 

на партньорства. Ще бъде създаден сценарий на детски 

фентъзи филм по класическо произведение. Ще бъде 

подобрени условия за постпродукция на филми. Ще се 

разширят съществуващи дейности за национално 

разпространение на филми в малки населени места и онлайн, 

и работа с публики, включително хора с увреден слух. 80239.88 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-0916-17295 Театър

Фондация "За Родопите" 

Фондация Фондация За Родопите. 2023 100,000.00 100,000.00

През 2023 г Фондация За Родопите предвижда целогодишна 

дейност в три основни направления: организиране и провеждане на 

Международния фестивал за детска и младежка публика 

Забранено за възрастни в Смолян и 20 други населени места в 

областта, разпространение на собствена артистична продукция в 

Смолян, София и Русе и участия в международни фестивали и 

форуми в Швеция, Индия, Германия и Нидерландия.

Едногодишна дейност на Фондация 

За Родопите

Проектът включва организиране и провеждане на 10-

то издание на Международния театрален фестивал за 

детска и младежка публика Забранено за възрастни в 

Смолян и 20 други населени места в Родопите. Втори 

фокус в проекта са международни дейности, вкл. 

участие в международната копродукция Горския 

човек, участие в международни куклени фестивали в 

Швеция и Макао, гостуване в Берлин и участие в 

годишна среща на мрежата Trans Europe Halles в 

Дания. 100000 80000 2022. НОВИ ХОРИЗОНТИ

Проектът включва дейности по 3 стратегически 

направления в работата на Фондация За Родопите: 

организиране и провеждане на 11-то издание на 

Международния фестивал за детска и младежка 

публика Забранено за възрастни в Смолян и областта; 

разпространение на собствена продукция в 2 нови 

сценични пространства в България; международна 

дейност - участие в международен театрален проект, 

участие в 2 културни форума и участие на спектакли на 

Център за изкуства За Родопите в 3 фестивала в чужбина. 100000 80000 2022. НАДГРАЖДАНЕ

Проектът 2022. Надграждане ще се реализира в периода 1.07-

31.12.2022 г и включва 4 основни дейности - подсигуряване 

на международно съдържание за фестивала Забранено за 

възрастни; коригиране на заплащането на българските трупи, 

увеличаване на сумата за хотел, подсигуряване на дневни за 

гости на фестивала; участие на спектакъла „Кокошка с брошка“ 

във фестивала Куклени дни в Малмьо; актуализиране на 

заплащането на административния персонал на фондацията и 

включването на социални придобивки. 14987.68 0

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Работа с 

общности и групи в неравностойно положение - ИМЕ НА ПРОЕКТ 

- Нарисувай ми човек при децата с увреждания 15,000.00 Следва оценяване

Проектът Нарисувай ми човек при децата с увреждания 

включва организиране на 20 представления на 

специализирания спектакъл Нарисувай ми човек в 20 центъра 

за деца с увреждания - дневни центрове, центрове за 

обществена подкрепа, центрове за настаняване от семеен тип 

и др., в Смолянска, Кърджалийска и Хасковска области, 

придружени от интерактивна работилница Играй с мен, 

консултирана с професионален детски психиатър. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-0939-17399 Литература

Съюз на българските писатели 

Сдружение

110 години Съюз на 

българските писатели: класика 

и съвременност 99,827.00 99,827.00

Проектът се ангажира с два формата на представяне на литературно 

съдържание – традиционен и онлайн. Включва дейности под знака 

на 110-годишнината на СБП чрез: юбилейно тържество в НДК, 

издаване на антология с класици и съвременни автори, юбилейна 

сесия 175 години Хр. Ботев, Годишна литературна дискусия с 

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

юбилеи на класици, поетичен спектакъл Любовта не е метафора, 

представяне на онлайн съдържание, рекламни трейлъри.

СБП 1913 - НАДГРАЖДАНЕ НА 

ТРАДИЦИЯТА

Проектът предвижда надграждане и обновяване на  

литературните дейности на СБП в условията на 

пандемия. Той е в подкрепа както на утвърдени през 

десетилетията инициативи, така и за създаване и 

популяризиране на нови форми за стимулиране на 

творчеството и разширяване на общуването между 

писатели и читатели. Това налага нови изисквания и 

перспективи за участниците в литературния процес и 

превръщането му в значим стабилизиращ 

социокултурен фактор. 80000 70000

Парнас - надграждане на 

традицията

Проектът е разработен с фокус върху обновяване на 

базата, развитие на администрацията и творческите 

кадри на СБП и създаване на по-добри условия за 

продуциране на дигитално съдържание чрез 

обновяване на официалния сайт, чрез стриймване на 

литературни събития във фейсбук и привличане към 

четенето на млада публика. Креативност и образование, 

традиция и съвременност вървят заедно, когато 

писателското слово служи за запазване на националната 

идентичност и естетико-моралните ценности на 

българина. 99654 0 ПАРНАС - ТРАДИЦИЯ И ДИГИТАЛНОСТ

Проектът предвижда възстановяване дейността на Съюза на 

българските писатели в постковидния период чрез дейности, 

съчетаващи традиционни и дигитални средства: честване 75-

годишен юбилей на изд. Български писател - антология Пътят 

към Парнас, издаване на юбилеен брой на в. Словото днес 150 

години от рождението на Иван Андрейчин, сборник избрани 

приказки Най-хубавата земя - 120 години Ангел Каралийчев, 

юбилейна книга 100 години Анжел Вагенщайн. Премиери. 

Закупуване на ДМА в помощ на дейността. 78395.63 0

ПРОГРАМА - КРИТИКА / Модул „Утвърдени модели“ - ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - КРИТИЧЕСКИ КАЛЕЙДОСКОП 14,980.00 Следва оценяване

Проектът Критически калейдоскоп обединява в поредица от 

публикации в 16 броя на в. „Словото днес” критически 

текстове, визиращи различни жанрове в литературата и 

изкуството: статии и рецензии за съвременни литературни 

произведения - поезия, проза, сатира, детска литература, 

драматургия, публицистика, статии за театрални 

представления и кинопремиери, анализи на процеси в 

музикалното и изобразителното изкуство; портрети на ярки 

творци от различни поколения и с различна жанрова 

определеност. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-0945-17285 Игрално кино Арт Фест ЕООД ЕООД Операция Кино 2023 121,548.00 100,000.00

Проектът „Операция Кино 2023“ е продължение на проектите 

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

фокусът е изцяло върху филмови събития в средни по големина 

градове на България, всичките от които са окръжни центрове. С 

повечето градове работим от години и имаме съществуващи 

събития – Велико Търново, Габрово, Севлиево, Русе. С други сме 

работили през последните 13 години, но връзката е прекъсната по 

различни причини, една от които е пандемията. Операция Кино

Операция Кино е проект, който цели развитие на 

публиката чрез стабилизирането на Дома на киното 

като пространство за кино и култура, както и на 

пътуващата програма София Филм Фест на път като 

форма на показ на филми в населени места без 

възможност за кинопрожекции и достъп до арт-кино. 

Представяне на кино и други изкуства, съчетано с 

активни образователни и творчески дейности за 

привличане на младежка публика и публики в 

неравностойно положение. 82700 32000 Операция Кино

„Операция Кино 21/22” като  продължение  на проекта 

„Операция Кино 20/21”, заложен в миналогодишната 

програма на Национален Фонд Култура. Нашата цел е да 

продължим да развиваме Дома на киното като 

пространство за кино и култура чрез събития, програми 

и инициативи, както и да продължим пътуващата 

филмова платформа София Филм Фест на път, която 

среща киното с публични прожекции на голям екран и 

неговите автори с публиката в населени места в 

България. 100000 80000 ОПЕРАЦИЯ КИНО НА ПЪТ

Проектът ОПЕРАЦИЯ КИНО НА ПЪТ е смислово надграждане 

на подкрепения вече от Национален фонд култура „Операция 

кино 2021/2022, но с ясен фокус към целевата аудитория. 

Основните цели на проекта са възстановяване на мащаба и 

разширяване на локациите на представянето на европейско и 

българско кино в малки населени места в България; 

обновяване на техниката за осъществяване на прожекциите; 

укрепване на организацията с осигуряване на част от 

административните разходи за съществуването й. 100000 84500

ПРОГРАМА - ПУБЛИКИ - ИМЕ НА ПРОЕКТ - Операция 

Кинопублика 30,000.00 Следва оценяване

Арт Фест съобразно приоритетите на програма „Публика’22, 

усъвършенстване на механизмите за приобщаване на 

публиката и изграждане на модели за нейното количествено 

увеличение, както и достигане до нова публика.  За 

изпълнение на тази цел ще положим усилия, насочени към 

анализа на публиката чрез анкети в приоритетните за 

програмата територии – населените места до 300 000 жители, 

както и в периферията София. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-0950-17035 Дигитални изкуства БОКС ВИЖЪН ЕООД ЕООД

Бокс Вижън - дигитална 

трансформация, ръководена 

от мисия, цели и ценности 98,216.00 92,354.00

Основната ни цел е да работим с инструментите и уменията на 21 

век, за да създаваме качествено културно съдържание, което 

съхранява традиционните ценности на обществото. Постигаме го 

като привличаме професионалисти, развиваме потенциала на 

екипа; модернизираме постоянно технологичната си 

инфраструктура; разширяваме партньорствата; подкрепяме 

институциите на културно наследство в тяхната дигитална 

трансформация; правим достъпа на взискателната публика до 

културно съдържание запомнящ се. Неприложимо Неприложимо 0 0

"МИНАЛО И ДИГИТАЛНО БЪДЕЩЕ" 

-  БОКС ВИЖЪН ЕООД

Бокс Вижън е организация, която работи в пресечната 

точка между културата, бизнеса и технологиите и 

непрекъснато инвестира в иновативни решения, 

технологии и професионалисти с разнообразна 

специализация. Целта е организацията да разнообрази и 

повиши качеството на предлаганите продукти и услуги, 

да стане конкурентна на пазара, да повиши 

организационния си и експертен капацитет, да разшири 

контактите си и на международно ниво, да съдейства за 

адаптацията на музеите към дигиталната 

трансформация. 87369.18 50000 ХОЛОГРАФСКИ ТЕАТЪР - МАШИНА НА ВРЕМЕТО

Основната цел на проекта е да представи и да популяризира 

възможностите на холографския спектакъл за  целите на  

театрите и музеите за привличане и работа с различни публики 

и за развитие. С настоящия проект ще създадем културен 

продукт, за да демонстрираме как холографският спектакъл 

може да бъде от полза за театрите и техните публики, като 

чрез него ще предложим възможни приложения и решения и 

за музеите. Участници в проекта ще са творци от България и 

Сърбия 81261 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1042-17380 Музика

Сдружение "Спринт 

Продакшън" Сдружение

ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА 

НА УСТОЙЧИВОСТ НА 

СДРУЖЕНИЕ СПРИНТ 

ПРОДАКШЪН ЗА 2023 99,999.00 99,999.00

Концепцията за развитие е насочена към повишаване на 

организационния, административен и творчески капацитет за 

работа на Сдружението, оптимизиране дейността на организацията, 

образователни инициативи и развиване на аудитория.

Планът на дейността през 2023-2025 година предвижда създаване 

на български произведения в музикален жанр, разработване на 

нови образователни програми, дооборудване на аудио визуалното 

студио на сдружението, повишаване на административния 

капацитет и концертна дейност.

УЕБ Платформа

Проектът е насочен към обновяване на съществуваща 

УЕБ Платформа "БГ Свят"-собственост на Сдружение 

"Спринт Продакшън" с възможност за 24-часово 

излъчване. Предвижда се създаването на иновативно 

дигитално пространство за представяне на актуални 

теми от обществения живот с акцент върху културния 

и социалния живот с капацитет да привлече значими 

зрителски аудитории с различна специфика. 98 998 0

ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА НА 

СДРУЖЕНИЕ СПРИНТ ПРОДАКШЪН 

ЗА 2022 ГОДИНА ЗА ДИГИТАЛНИ 

ПРОДУКТИ

Проектът е насочен към повишаване на 

организационния, административен и творчески 

капацитет на Сдружение Спринт Продакшън, адаптация 

в дигитална среда и разработване на иновативни 

механизми за оптимизиране дейността. Планът на 

дейността през 2022 година предвижда създаване на 

български произведения в музикален жанр, 

разработване на нови образователни програми, 

дооборудване на аудио визуалното студио на 

сдружението и повишаване на административния 

капацитет. 99780.58 80000

ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

СДРУЖЕНИЕ СПРИНТ ПРОДАКШЪН

Проектът е насочен към повишаване на административния, 

организационен и творчески капацитет на Сдружение Спринт 

Продакшън, насърчаване на партньорства, надграждане на 

механизми за оптимизация дейността и привличане на 

публики. ПРОГРАМАТА ще реализира културни, 

образователни и социални инициативи, ще подпомогне 

адаптацията в дигитална среда, ще повиши социалната 

значимост и постигането на финансова устойчивост в новите 

условия, подкрепа на българската поп и рок музика и нейното 

популяризиране. 99975 0

ПРОГРАМА - ДЕБЮТИ - ПЪРВИ КРЪГ / I кръг / Сценични изкуства - 

 ИМЕ НА ПРОЕКТ - РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕБЮТЕН ТЕАТРАЛЕН 

СПЕКТАКЪЛ 34,600.00

Не се допуска до втори 

кръг

Проектът e мотивиран от творческата идея на група млади 

хора, привлечени от театралната сцена. Подкрепя младите 

артисти в началото на своя професионален опит за 

придобиване на знания и умения за реализиране на своя 

творчески замисъл. Тяхната мотивацията е насочена към 

усвояване на успешни модели и практики в сферата на 

културата и културния мениджмънт. Разработва концепция за 

реализацията на дебютен проект за нова театрална 

постановка с използването на иновативни сценични и 

дигитарни подходи. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1055-16850 Културно предприемачество

Сдружение "Цветница"  

Сдружение ЕДИНСТВО В МНОГООРАЗИЕТО 99,160.00 97,160.00

Създаване на поредица от ателиета и микро събития насочени към 

публики и участници от малките населени места на територията на 

Трявна и Дряново и околните села, като фокус на проекта са 

чужденци които трайно живеят в България и деца от Детските 

градини, като от тях се селектират лица с афинитет към 

творчеството, традициите и ритуалите.Като проекта, ще произведе 

културен продукт Спектакъл Наследството на поколенията,  които 

да е базиран на усещането на публиката през сетивата. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1103-17397 Танц

ФОНДАЦИЯ ЕДНО ЗА КУЛТУРА 

И ИЗКУСТВА Фондация

Стратегия за развитие и план 

за устойчивост на фондация 

ЕДНО за култура и изкуства 110,000.00 100,000.00

Проектът е дългогодишен план за развитие и устойчивост на 

организацията, чрез продължаване на нашата мисия в посока на ко-

продуциране и създаване на спектакли на имена от сферата на 

съвременния танц, чиито премиери да бъдат представяни в 

Пловдив. Концепцията на продуциране засяга, както български 

артисти, така и международни компании, като им предложим шанс 

за разпространение на творчеството им на международни форуми, 

благодарение на стабилните партньорски мрежи, които сме 

създали през годините.

Целогодишен календар с дейности 

на фондация

Целогодишният календар с дейности на фондация 

"ЕДНО за култура и изкуства" в подкрепа на 

преодоляване на страха от коронавируса, връщане на 

публиките в залите и стабилизиране на организацията 

след кризата включва различни по тип дейности и 

събития - спектакли на живо, прожекции, лекции, 

ателиета. Вярваме, че годишната програма ще има 

огромен образователен и мотивиращ ефект за 

българския зрител, професионална сцена и 

финансиращите танц институции. 99 990,63 70000

ONE FOR ALL - целогодишна 

комуникационна стратегия за 

преодоляване на тежките 

последствия от пандемията

Проектът ONE FOR ALL - целогодишна комуникационна 

стратегия за преодоляване на тежките последствия от 

пандемията надгражда вече създадената 

мултидисциплинарна образователна платформа ONE 

FOR ALL. Като втори етап от проекта дейностите се 

фокусират върху генериране на съдържание в 

социалните мрежи Instagram, което да привлече нови 

публики и млада аудитория, чрез качествено културно 

съдържание в дигитална среда и чрез образователния 

елемент, който ONE FOR ALL носи със себе си. 100000 0

Стратегия и програма за възстановяване и развитие на 

Фондация ЕДНО за култура и изкуства

Проектът включва стратегия за следкризисно възстановяване с 

възможност за интегриране на дългосрочната ни визия 

продуциране и създаване на културно съдържание, което да 

подпомогне артисти от България, давайки им възможност да 

реализират творческите си идеи. Проектът цели и поддържане 

на високо качество на културните събития, износ на българско 

съдържание в Европа и света, развитие на партньорства и 

запазване на екипа, което ще стабилизира и подпомагане 

дейността на организацията след пандемията 99993 0

ПРОГРАМА - ЦЕЛЕВА ПОДКРЕПА ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА - ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - Big Pulse Dance Alliance 125,634.18 0.00

Big Pulse Dance Alliance е мрежа от 12 от най-влиятелните 

фестивали в Европа - Tanz in August - Германия, Dance 

Umbrella - Великобритания, Julidans - Холандия, CODA - 

Норвегия, TANEC PRAHA - Прага, Dublin Dance Festival - 

Ирландия, New Baltic Dance - Литва, Side Step Festival - 

Финландия, Festival Sismògraf - Испания, DanceCentrum - 

Швеция, ONE DANCE WEEK – България, обединени от общата 

цел за развитие и укрепване на съвременния танцов сектор. 

Проектът e подкрепен от Европейската комисия. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1103-17405 Музика Текнохед ЕООД ЕООД

Електронна музика и култура 

за всеки - Coda Radio и DJ 

академия от Метрополис 107,886.00 96,826.00

Електронна музика и култура за всеки е проект, който цели 

развитието и надграждането на интернет радиото Coda Radio от 

Метрополис. Другият форкус на проекта е образователен и е 

свързан с DJ академия от Метрополис. Неприложимо Неприложимо 0 0 Метрополис 2022

Проектът Метрополис 2022 на фирмата Текнохед ЕООД 

е едногодишната програма на организацията в няколко 

направления: - достигане до публиките в малките 

населени места

- установяване на устойчиви партньорства с наши и 

международни организации - план за дихгитална 

трансформация на част от дейностите на Метрополис - 

въвеждане на иновации в дейността на организацията 99982.28 99982.28 Coda Radio by Metropolis и Метрополис DJ Академия

Развитие на Coda Radio by Metropolis и организиране и 

провеждане на Метрополис DJ Академия 99478.45 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1111-17304 Игрално кино Лятно кино  ООД

Развитие на администратовния 

капацитет в кино Дупница 90,408.00 90,408.00

Мисията на Лятно кино е да доставя киното до малките населени 

места и така през 2022 фирмата инвестира в ремонт на кинозалата в 

Дупница, където е нямало кино в последните 20 години.

За да успее киното в Дупница Лятно кино ООД се нуждае от 

подкрепа с изграждането/ привличането и задържането на 

административния капацитет и творческа програма на киното с 

уредени авторски права. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Възраждане на кино културата в Дупница

Проектът има за цел да възроди кино културният живот гр. 

Дупница като възстанови старият киносалон, находящ се в 

Военен клуб. Целта на организацията е да се развива и да 

постигне устойчивост чрез възраждане на множество 

киносалони извън големите културни центрове и да 

разпространява българското кино. Предвидена е организация 

на малък кино фестивал, който да бъде началото на една нова 

традиция, срещи с актьори и безплатни прожекции за 

гражданите. 71724.4 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо



ORG2022-2209-1118-17333 Фолклор

"ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА 

РАДОСТ" ЕООД ЕООД Радостта от танца 99,997.01 99,997.01

Проектът цели да повиши организационния капацитет на „ЦЕНТЪР 

ЗА ИЗКУСТВА РАДОСТ“ и качеството и обхвата на събитията и 

продуктите, които създава, за да може устойчиво да задоволява 

културните потребности на местното население в областта на 

българския фолклор. В общ. Ботевград и Ябланица ще бъдат 

обучавани 18 танцови групи с общо над 1000 любители-танцьори от 

всички възрасти и 5 представителни танцови групи. Те ще 

реализират свои фолклорни концерти и ще вземат участие в 

международни фестивали. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Дух жив, корен здрав, огън български 27,968.00 25,000.00

Основната цел на проекта е да допринесе за поддържане и 

развитие на творческия потенциал на любители-танцьори в 

община Ботевград и да задоволи културните потребности на 

местното население в областта на българския фолклор. В 

рамките на проекта ще бъдат обучени 110 любители-

танцьори от всички възрастови групи - деца, младежи и 

възрастни. Ще бъдат организирани 3 фолклорни концерта – в 

Ботевград и селата Врачеш и Скравена, на които участниците в 

проекта ще представят наученото пред местната публика. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1122-16960 Театър Инди Филмс  ЕООД Един вълшебен ден 129,231.00 99,245.00

ЕДИН ВЪЛШЕБЕН ДЕН е аудио-визуален театрален проект, 

преплитащ три изкуства - театър, кино и музика, обединен в 

условността на сценичното пространство. Базиран върху подбрани 

откъси от драматургията на Уилям Шекспир в съчетание със стихове 

на двама от най-големите преводачи на автора - поетите Валери 

Петров и Гео Милев, като предоставя форум за единение на 

утвърдени и дебютиращи творци от различни школи, възрасти и 

умения в страната. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1122-17408

Интердисциплинарен 

проект ИНТЕРШОУ  ЕООД

МЕЖДУНАРОДЕН  ЕТНО ДЖАЗ 

ФЕСТИВАЛ 99,660.00 99,660.00

Международен  мултижанров проект второ издание на фестивал „ 

Братимене“ , в който е предвидено да вземат  участие популярни 

музикални групи  от Европа, Света и Балканите, доказани виртуози 

в музикалния стил етно джаз. Четири концертни събития. 

Образователна програма. Фотоизложби. Фестивал във фестивала 

„Живи статуи“ . Заложена стратегия за повишаване капацитета на 

организацията в тригодишен план за развитие. Предвидени 

дейности за надграждане и разширяване обхвата на сцени, публики  

 и събития.  Неприложимо Неприложимо 0 0 ФЕСТИВАЛ

Проекта БРАТИМЕНЕ е колоборация от етно джаз 

музика, образователни уърк шопове, дигитализация, 

стриймиг и оптимизация на социални канали. 

Музикални виртуози от седем държави селектирани от 

маестро Теодосий Спасов ще си дадът среща на три 

сцени  в три различни населени места в рамките на 

фестивала . Целите са оптимизация , достигане до нови 

аудитории и устойчивост. 99874.88 50000 МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ СВЕТОВНИ ВИРТУОЗИ

С реализирането на настоящия проект МЕЖДУНАРОДЕН 

ФЕСТИВАЛ СВЕТОВНИ ВИРТУОЗИ организацията има 

възможност да представи концерти пред публики, да достигне 

до нови аудитории и да повиши капацитета си, което ше 

доведе до стабилизация. Ще надградим в посока 

децентрализация на представяне на продукции с културна 

стойност, като за това са предвидини концерти и 

образователни инициативи и в малки населени места. 79756.66 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1126-17332 Аудиовизуални изкуства ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ ЕООД ООД Достойно ест 119,100.00 95,280.00

Достойно ест е филмова поредица за вековната история на 

християнските паметници на културата у нас.Тя ще фокусира 

вниманието на публиката върху националните богатства, 

възпитаване на национално самосъзнание и любов към ценностите 

и традициите. Поредицата е насочени към младите хора. Тя 

включва създаването на трилогия „За раждането“, „За силата“ и „За 

вярата“. Поредицата ще бъде насочена и към чуждестранна 

публика и филмите ще бъдат преведени ще бъдат преведени и 

озвучени на няколко езика.

Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1135-17403 Танц

Мадорее Център за Вътрешно 

Израстване Сдружение Изгрей Отново 93,701.00 88,460.00

Мадорее Център за Вътрешно Израстване, е сдружение създадено 

през 2019 г. в Родопи планина.

Основните цели на организацията е да популяризира и съхранява 

културното и историческото и творческото наследство на 

човечеството чрез танцови спектакли и творчески продукции и 

проекти.

Организацията осъществява своите цели в извън градската среда, в 

непосредствен контакт с природата.

Този проект ще доведе до устойчивост на организацията и 

разширяване на творческите активностите. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Танци под небето 14,500.00 14,500.00

Проекта “’Танци под Небето”, има за цел да разгърне 

творческия потенциал на любителите  в  танцовото и сценично  

 изкуство, чрез реализацията на танцови и сценични 

работилници , семинари и игри в рамките на 3 дена. През 

последната вечер  от събитието -  танцовия  визуален 

спектакъл’’ Благодаря България ‘’ ще предостави възможност 

на участниците  любители  да вземат участие в 

представлението  на сцената на наученото от тях. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1144-17085 Фолклор Таратанци ООД ООД Предай нататък 130,471.24 99,560.32

Проект „Предай нататък” цели да разпространи сред най-широка 

публика знанието за фолклора, което сме добили в работата през 

годините. Ще работим по усъвършенстване на методологията за 

графично изобразяване и съхраняване на българските народни хора́ 

и реализация на развлекателно-образователни дейности, които да 

предадат фолклора към съвременния човек по атрактивен и 

достъпен начин - чрез модерно дигитално пространство за 

фолклор, база данни с графично представени хора́, подкаст и два 

нови филма. Неприложимо Неприложимо 0 0 Последвай стъпките 2022

Проект Последвай стъпките 2022 следва изпълнението 

на три основни цели: 1. Дигитализиране и съхраняване 

за поколенията на 60 български народни хора; 2. 

Създаване на лесен, неограничен от време и място, 

достъп до дигиталните танцови схеми на хора́та чрез 

изграждане мобилно приложение с добавена реалност; 

3. Повишаване на устойчивостта на Таратанци ООД с 

увеличаване мащаба на производствената дейност на 

организацията и разширяване пазарния дял, 

привличайки нови клиенти. 97980.07 75185 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1202-17414 Музика

"Култура, медии, 

комуникация" Сдружение

Солинария - младежко 

пространство за изкуства 99,963.00 99,963.00

Солинария-младежко пространство за изкуства е проект, които 

следва концепционалната линия на сдружението като отправя 

фокус към младата аудитория потребители на културни продукти, 

развива културния живот в малкото населено място извън градския 

ареал, подобрява достъпа до образователна среда в областта на 

музикалните изкуства, насърчава и подпомага талантли младежи в 

професионалното им израстване, приобщава нови публики и 

внедрява нови организационни практики. Творчески пътеки

Концепцията на едногодишния проект Творчески 

пътеки има за цел да конвергира три от основните 

приоритети, организацията работи от самото си 

създаване а именно подкрепа на

млади и подрастващи музикални таланти, на които се 

дава възможност за творчески сценични изяви на 

професионални сцени, работа със студенти в областта 

на медиите и културата и

дискусии и теоретични разработки по отношение на 

създаване и формиране на нови публики. 99736 99736

Солинария - младежко арт-

пространство

Проектът „Солинария – младежко арт-пространство“ се 

фокусира върху цели свързани с професионалната 

реализация на даровити младежи в сферата на 

музиката. Предоставяне на творческо пространство за 

млади изпълнители и възможност за сценична изява. 

Подобряване на образователната среда в областта на 

класическата музика, чрез провеждане на майсторски 

класове по пиано и цигулка. Внимание върху 

теоретичните и емпирични резултати, в търсене на нови 

комуникационни канали провокирани от световна 

пандемия. 99870 98670 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПУБЛИКИ - ИМЕ НА ПРОЕКТ - В огледалото на 

публиката 14,800.00 Следва оценяване

Творческата концепция на проекта В огледалото на публиката 

ще представи актуални данни  от изследване  на нагласите и 

потреблението на културни събития, които сдружението 

организира. Проучването ще даде основа за ясно дефиниране 

каква публика имаме срещу себе си и много точна 

ориентация с коя група какъв подход трябва да бъде 

предприет, както и да бъде изготвена план-стратегия за по 

нататъшната работа на сдружението. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1208-17413 Културно наследство

фондация "Пътят на Траките" 

Фондация "Живият огън на традициите" 99,010.00 99,010.00

Проектното предложение се базира на досега разработените 

продукти доказали своята виталност през годините, надградени с 

дейности за изграждане на дългосрочни сътрудничества и 

партньорства.. Пето издание на фестивала Живият огън на 

традициите, който ще се проведе в Община Балчик - лято 2023.

Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1219-17342 Литература

Фондация "Елизабет Костова" 

Фондация

Повишаване организационния 

капацитет и устойчивостта на 

ФЕК        113,790.00 98,155.00

Настоящето проектно предложгение включва артистично-

обучителните дейности Клиника за ръкописи и създаване на пет 

нови курса по творческо писане, като в допълнение на това 

ангажира административния екип на организацията на пълен 

работен ден, осигурява допълнителен асистент за дейностите и 

повишава организационния и продукционния капацитет на ФЕК 

чрез закупуване на техника и създаване на нов уебсайт. Писателски център

Проектът обхваща поредица от онлайн и присъствени 

събития, насочени към усъвършенстване на 

писателските умения, популяризиране на 

българската литература и обогатяване на 

литературния живот в три града. Ключовите събития 

са Созополския семинар по творческо писане и 

СтолицаЛитература, наред със серия виртуални 

уъркшопове по творческо писане и индивидуални  

консултации за писатели и ученици. 93522 70000 Мобилен писателски център

Проектът обхваща поредица от онлайн и присъствени 

събития, насочени към усъвършенстване на 

писателските умения, популяризиране на българската 

литература и обогатяване на литературния живот в три 

града. Ключовите събития са Созополския семинар по 

творческо писане и СтолицаЛитература, наред със серия 

виртуални уъркшопове по творческо писане и 

индивидуални  консултации за писатели и ученици. 92979 50000

Три творчески дейности на ФЕК през 2023 г.  - 

Созополски семинари, СтолицаЛитература и 

Резиденция за жени-писатели

Проектът на Фондация Елизабет Костова включва провеждане 

на ежегодното събитие СтолицаЛитература 2023 г. с 6 лектори 

и водеща тема за загубата, възобновяване на ключово събитие 

от портфолиото на ФЕК - Созополски Семинари 2023 г.в град 

Созопол с 6 лектори и нова за фондацията дейност - 

Резиденция за жени-писателки в град Чепеларе 2023 г. с 8 

участнички. 99930 99281

ПРОГРАМА - ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ / Модул Организатори - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Писателска резиденция в Норич 19,947.45 Следва оценяване

Проектът е колаборация между Фондация Елизабет Костова и 

Писателският център в Норич, Великобритания. Благодарение 

на това партньорство двете организации ще селектират 

български писател/преводач, който да прекара един месец в 

Норич и няколко дни в Лондон за създаване на контакти, 

професионализация, менторска програма и работилници и, 

преди всичко, да се посвети на писане/превод. Неприложимо Неприложимо

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

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА 

МИРАМАР ФИЛМ - 

УВЕЛИЧАВАНЕ НА 

ПРОДУКЦИОННИЯ КАПАЦИТЕТ 

И ПРОДАЖБИ 94,503.00 94,503.00

Проектът предвижда дейности в няколко основни направления, 

които да подпомогнат развитието и продукционния капацитет на 

компанията, като подсигурят ключови нужди на текущите проекти 

през 2023 г. Сред основните фокуси на проекта са увеличаване на 

продуцентското звено, маркетинг на компанията и на актуалните 

филми за следващата година, обогатяване на материалната база, 

развитие на нови филмови проекти и международни участия. Неприложимо Неприложимо 0 0

СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА 

МИРАМАР ФИЛМ: пакет от 

телевизионни проекти, 

подобряване на материалната 

база, партньорства, реклама на 

дейността

Устойчиво развитие и надграждане дейността на 

Мирамар филм чрез диверсификация на дейности – 

развитие на качествени и детайлни проекти за ТВ 

сериали; обогатяване на техническата база; създаване 

на сайт за промотиране дейността на Мирамар филм 

като сервизна компания и предимствата при снимки в 

България за чуждестранни продуценти; създаване и 

поддържане на партньорства; реклама на дейността и 

новия сайт на компанията 98680.17 80000

ДИВЕРСИФИЦИРАН ПАКЕТ ОТ ДЕЙНОСТИ ЗА 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИРАМАР ФИЛМ

Проектът предвижда дейности в няколко основни 

направления, които да подпомогнат и развият дейността на 

компанията – гарантиране и увеличаване на човешкия ресурс, 

цялостна рекламна концепция, развитие на международната 

дейност, обогатяване на материалната база. 99917.82 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1231-17420 Аудиовизуални изкуства

Фондация Рефлектор 

Фондация Какъв е проблемът? 69,001.00 69,001.00

„Какъв е проблемът?“ е инициатива, която използва средствата на 

социалната фотография, документалистиката и графичния дизайн, 

за да създаде високо художествено авторско съдържание, което да 

комуникира лични истории и гледни точки на засегнати страни по 

актуални социални теми като бедността, природните бедствия, 

образованието, здравето, агресията и

зависимостите. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Алтерофилия

Алтерофилия е изследване на младежките субкултури през 90-

те години в България. Проектът включва поредица от 

интервюта, късометражни документални филми, наръчник и 

визуален архив, които имат за цел да запознаят младата 

аудитория с културните и социални процеси през 90-те години 

и да направят сравнение между развитието на субкултурите от 

вчера и днес. 27766.57 27766.57 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1237-17419 Нови медии ГЛЕДАМ.БГ ООД Гледам.БГ 2023 99,990.35 99,990.35

Проектът предлага холистичен подход за разширяване и 

надграждане на дейността на организацията в съответствие с 

основните стратегически направления, сред които развитие на 

платформата за достъп до български филмови продукции, на 

нововъведения хибриден модел за интеракция с аудиторията, 

повишаване на нейното участие и включване на изолирани групи в 

културния живот на общността. Предвиждат се дейности по 

киноразпространение, срещи с автори на филми и дискусии с 

осигурен жестов превод. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 GLEDAM.BG

Проектът е възможност за подобряване на достъпа до 

българско кино за българи в страната и чужбина, както и за 

специфични и уязвими групи. Предвиждат се дейности 

насочени към нови области на развитие - включване на 

документални, анимационни и късометражни филми в 

портфолиото, нови пространства - вкл. на физически 

пространства, надграждане и разнообразяване на 

предлаганото културно съдържание, повишаване на 

организационния капацитет и развитие на партньорската 

мрежа за бъдещи творчески обмени. 99915.48 99 915,48 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1247-17417 Игрално кино ИКУЪЛ ООД ИКУЪЛ ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ 103,454.00 99,852.00

Концепцията на ИКУЪЛ за следващите три години е разгръщане и 

надграждане на досегашната ни дейност чрез осъществаването на 

следните цели: разпространение на филмите ни, провеждане на 

сценарна работилница за нов пълнометражен филм, организиране 

на концептуални и интердисциплинарни изложби, издаване на 

фотографска книга албум, осъществаване на образотаелна 

програма и създаване на нови копродуцентски партньорства. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1249-17412 Театър

Сдружение „Антракт“ 

Сдружение СЦЕНАрт 73,485.00 73,335.00

Проектът СЦЕНАрт на Сдружение Антракт надгражда дейността му в 

сферата на театралната практика като обобщава и актуализира 

натрупания опит в интензивна тригодишна програма. Проектът ще 

се реализира в три направления: представяне на български и чужди 

спектакли с високо художествено качество, които рефлектират на 

важни теми на обществото днес, съпътствани от публичен дебат; 

създавана на онлайн платформа СЦЕНАрт и обучителна програма за 

млади професионалисти за работата в платформи за театър. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1257-17310

Интердисциплинарен 

проект Трикитри ЕООД Практикум кинематография 99,866.00 99,866.00

Основната цел на проект Практикум кинематография е насочена 

към създаването на модерна, професионална обучителна среда за 

млади артисти, насочена към повишаване на ключови практически 

умения по отношение аудио-визуалните изкуства и създаването на 

възможности за популяризиране и опазване на културното 

наследство. Казано накратко

Трикитри ЕООД е организатор на Международния 

фестивал за късометражно кино IN THE PALACE. 

Проектът ще спомогне да се съхрани единствения у 

нас Оскар квалифициращ фестивал, който да 

продължи да осигурява качествено културно 

съдържание в условия на криза, развие и адаптира 

досегашни успешни практики, обогати партньорски 

връзки и капацитета на екипа, удовлетвори нуждите 

на публиките си и развие нови, въпреки физическите 

и икономически ограничения. 100000 70000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Практикум Кинематография

Основната цел на проект „Практикум кинематография“ е 

насочена към създаването на модерна, професионална 

обучителна среда за млади артисти, насочена към повишаване 

на ключови практически умения и създаването на 

възможности за изграждане на международни партньорства. 73049 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1301-17390 Културно наследство

Център за реставрация на 

художествени ценности ООД

Месамбрия - дигитално 

представяне на недвижимото 

културно наследство на 

Старинен град Несебър 99,967.00 99,967.00

Предвижда се изграждане на дигитална платформа, с описание на 

недвижимото културно наследство на Старинен Несебър, с 

изследователска, научна, визуална и интерактивна информация за 

обектите, носещи световна ценност на историческия град. Набляга 

се на междусекторни, междуинституционални и 

интердисциплинарни сътрудничества за привличане на нови 

публики, което е вторият важен фокус на проекта - проучване на 

младежките публики, дигитални инструменти за въздействие върху 

тях и образователни програми.

ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ БИЗНЕС 

МОДЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

НА ЦЕНТЪРА ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА 

ХУДОЖЕСТВЕНИ ЦЕННОСТИ

Проектът ще повиши организационния капацитет и 

ефективността на работния процес на Центъра за 

реставрация на художествени ценности. Прилагането 

на нови бизнес модели и на стратегия за високо-

технологични форми на дигитален маркетинг и 

презентация осигурява адаптирането на дейността на 

дружеството към условията на криза и ще доведе до 

подобряване на видимостта на българското културно 

наследство и негови високи образци в международен 

мащаб. 99 230,50 0

Нови бизнес модели за устойчиво 

развитие на Центъра за 

реставрация на художествени 

ценности

Проектът предвижда въвеждане на бизнес модели, 

основани на интердисциплинарни научно-развойни 

дейности и междусекторни партньорства, разработка и 

прилагане на нови техники и технологии в реставрацията 

на културни ценности и ще стимулира опазването им в 

периферни райони. Ще бъде създаден дигитален архив 

за културно наследство по утвърдени международни 

стандарти чрез интегриране на програмата Arches и 

редица иновативни културни продукти и услуги, 

базирани на дигитални технологии, канали и медии. 99973.03 76973.03 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

http://gledam.bg/


ORG2022-2209-1310-17415

Интердисциплинарен 

проект Издателство Иврай ЕООД

ЖЕНСКИ АКТИВНОСТИ НА 

БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В 

МАКЕДОНИЯ И ОДРИНСКА 

ТРАКИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА 

ПОЛОВИНА НА XIX - 

НАЧАЛОТО НА ХХ В. 90,000.00 90,000.00

Обновяване  екипа и техническите ресурси. Пренасочване към 

интернет пазари и уеб технологии. Популяризиране на културно-

историческо наследство с акцент върху научно-изследователските 

постижения в областта на историята чрез представянето на Женски 

активности на българската общност в Македония и Одринска 

Тракия втората половина на XIX–началото на ХХ в. и превеждането  

на английски, 18 пана за женските организации. Срещи дискусии в 5 

града със заселени бежанците , и едно във Виена. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1318-17290

Интердисциплинарен 

проект Танц БГ Сдружение Художествен проект 113,020.00 99,980.00

Проект за развитие артистичната дейност и художественото 

съдържание на Сдружение ТАНЦ БГ.. Фокусът на организацията при 

осъществяване на 3 годишния си план,  ще бъде насочен 

приоритетно към създаване на артистични продукти с високо 

художествено съдържание, разпространение и популяризиране в 

международен мащаб, развитие на устойчиви международни 

партньорства, обогатяване на съдържанието на Фестивал за 

съвременни изкуства ВОДА.

Развитие на капацитета и 

подобряване дейността на 

Сдружение Танц БГ

Проекта цели развитие на капацитета и подобряване 

дейността на Сдружение Танц БГ, Бургас чрез 

създаване на устойчивост на творческия и 

организационен екип, техническо оборудване, 

развитие и реализация на независима танцова трупа, 

реализация на културни проекти за представяне на 

съвременно изкуство и развитие на аудиториите, 

създаване и развитие на партньорства с местни, 

национални и международни културни организации. 98 838,66 90000

Устойчиво развитие и разширяване 

обхвата на дейността на Сдружение 

Танц БГ

Надграждане капацитета и артистичния обхват на 

Сдружение Танц БГ чрез разширяване и развитие на 

екипа, създаване и разпространение на артистична 

продукция, повишаване на  международното 

сътрудничество  и представяне на съвременно 

международно културно съдържание. 99649.86 70000 Програма ВОДА, АФРИКА, ДЮН

Проектът представя акцентите в програмата на Сдружение 

Танц БГ през 2022 и 2023 г. реализация Международен 

фестивал за съвременни изкуства ВОДА, Международен 

фестивал за африканска култура ДНИ НА АФРИКА В БЪЛГАРИЯ 

и разпространение на артистична продукция на Танцова 

компания ДЮН за 2023 г. 50720 48020

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Аз съм Танц - съвременен танцов спектакъл 22,750.00 22,000.00

Създаване на съвременен танцов спектакъл, с участието на 

деца и младежи от Танцова школа ДЮН, Бургас.Представяне 

на спектакъла в 4 представления, промотиране и заснемане. 

Части от спектакъла ще бъдат представяни в участия на 

школата на национални и международни танцови конкурси. 

Спектакълът ще бъде изграден със средствата на съвременния 

танц, танцова импровизация и композиция. Ще бъде 

проведен и танцов уъркшоп с публиката на представлението. Неприложимо Неприложимо

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

Развитие и повишаване на 

организационния капацитет на 

"Контраст филмс" и подкрепа 

за творческата дейност на 

компанията 100,000.00 100,000.00

Проектът предвижда развитие на дългосрочна стратегия, която да 

гарантира израстването на организацията, участие в 

специализирано международно обучение, предпроизводствени 

дейности на високостойностни художествени продукции на 

българското филмово творчество, привличане на експерти и 

развитие на млади таланти. С дейностите по настоящия проект, 

компанията ще има възможност да утвърди своите партньорства, а 

също така да установи работни взаимоотношения с нови 

чуждестранни и български организации. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1338-17427 Музика Агенция "Сребърен ключ" ООД

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА 

АГЕНЦИЯ СРЕБЪРЕН КЛЮЧ 

2023 100,000.00 100,000.00

Проектът има за цел да работи за развитието на българската 

музика, да популяризира същата, да подпомага и насърчава 

българските изпълнители, да повишава организационния капацитет 

и оптимизира състоянието на организацията.

Разработва стратегия за разширяване и развитие на аудитория, 

достъп до култура, организиране на образователни и 

информационни инициативи, адаптиране към дигитална 

трансформация на културните събития, качествено творческо 

съдържаниe, установяване на връзки и партньорство.

Неприложимо Неприложимо 0 0

ЕДНОГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2022 

ГОДИНА НА АГЕНЦИЯ

Устойчиво развитие на организацията и повишаване на 

организационния капацитет, за разширяване и развитие 

на своята аудитория, осигуряване на достъп до култура, 

организиране на образователни и информационни 

инициативи. Адаптиране на организацията към 

дигитална трансформация на културните събития за 

предлагане на качествено творческо съдържаниe в 

дигитална среда.Изпълнение на Програмата за 2022 

год. за подпомогане развитието на организация в 

сферата на културата и творчеството. 99353.58 0

ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

АГЕНЦИЯ СРЕБЪРЕН КЛЮЧ

Проектът е свързан с изпълнение на ПРОГРАМА ЗА 

УСТОЙЧИВО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ чрез надграждане 

дейността на организацията, постигане на високо 

художествено качество на творческите продукти за деца и 

възрастни, и тяхното разпространяване сред широка публика. 

Проектът подпомага и развива организацията в сферата на 

културата и изкуството, повишава социалната активност и 

надгражда административния и творчески екип, осигурява 

заетост и творчески изяви, значими и трайни партньорства. 99960 0

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Кампании за 

адресиране на социален проблем чрез изкуство - ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - КОНЦЕРТИ С КАУЗА 2023 30,000.00 Следва оценяване

Проектът КОНЦЕРТИ С КАУЗА 2023 е свързан с професионална 

екипна работа между популярни изпълнители и музиканти и 

актьори с увреден слух, за създаване и разпространяване на 

концерт-спектакъл, в подкрепа на социално-значимата кауза: 

Информационна кампанията ДА СВЕРИМ БИОЛОГИЧНИЯ СИ 

ЧАСОВНИК НАВРЕМЕ и Кампанията РОДИ ДЕТЕ В БЪЛГАРИЯ.  

Каузата е с цел популяризиране на инициативите за 

подобряване на репродуктивното здраве на младите хора в 

България и подкрепа на жени с репродуктивни проблеми. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1348-17307 Културно предприемачество

ПОЩЕНСКА КУТИЯ ЗА 

ПРИКАЗКИ ЕООД

Летен Кинобар Царево - 

Остров на българската култура 155,070.00 98,200.00

Пощенска кутия за приказки ще се даде възможност на млади и 

талантливи личности да получат поле за изява като ще преминат 

през творчески семинари, с които ще се насърчи тяхното кариерно 

развитие. Същевеременно компанията цели да превърне Летен 

Кинобар Царево в дом на българското изкуство, с мисията да 

представи съвременното българско творчество пред широката 

аудитория. Ще се представят най-новите български филми, 

театрални постановки, музикални спектакли, изложби, литература и 

много другри.  Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Летен Кинобар Царево- Остров на българската култура

Летен Кинобар Царево ще се превърне в дом на българското 

изкуство, представяйки ексклузивно само българско 

съдържание.  Най-новите български филми, театрални 

постановки, музикални спектакли, изложби, литература и 

много други пърформънси ще намерят своята сцена на 

българското Черноморие. Пространството се ангажира с 

мисията да популяризира съвременното българско 

творчество, като дава възможност на гостите на града и 

местното население да посети множество събития, създадени 

от български творци. 99045.75 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1356-17217 Нови медии списание Нула32  ООД

Задържане на 

организационния капацитет на 

сп. Нула32 87,654.00 83,799.00

Проектът цели съхранението и оптимизирането на организационния 

капацитет на сп. Нула32 в условията на икономическа криза. 

Предлагат се нови механизми за финансиране като последващ етап 

от бюджетната диверсификация на списанието. В тригодишния 

хоризонт се предвижда разширение на тематичния обхват на 

съдържанието, чрез което да се постигне и разрастване на 

аудиторията в национален план. Неприложимо Неприложимо 0 0

Повишаване на организационния 

капацитет на сп. Нула32

Проектът има за цел да назначи за постоянно двама от 

редовните сътрудници на изданието с цел оптимизация 

на настоящите процеси и по-нататъшно развитие на 

дългосрочната стратегия за устойчивост на Нула32. 

Представени са плановете за 4 нови броя на изданието 

през 2022 г. и възможностите за надграждане на вече 

създадените онлайн и офлайн канали за 

разпространение на съдържание и комуникация с 

публиката. 68485.92 45000

Стратегоя за устойчиво финансово развитие на сп. 

Нула32

Проектът продължава усилията на екипа в идентифицирането 

на добрите практики в съвременното културно и медийно 

предприемачество. Чрез външен експертен анализ на 

досегашните финансови резултати и годишна програма за 

2023 г. предложението предвижда усъвършенстването на 

бизнес модела на организацията с цел осигуряването на 

дългосрочна визия за създаването и разпространението на 

културна журналистика и оперативна критика. 79995.72 РЕЗЕРВА

ПРОГРАМА - КРИТИКА / Модул „Утвърдени модели“ - ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - Критическа рубрика в сп. Нула32 4,800.00 Следва оценяване

Критическата рубрика на сп. Нула32 предлага задълбочени 

аналитични материали за литература, кино, визуални 

изкуства и театър от местно и национално значение. На база 

вече установената рубрика на хартия, проектът предлага 

разширение на тематичния обхват на критическото 

съдържание в онлайн каналите на Нула32 чрез привличането 

на нови външни автори и създаването на по-чести публикации. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1357-17283 Театър

Сдружение "Радар София" 

Сдружение Радар 2023 100,000.00 100,000.00

Проект за развитие на административния и организационен 

капацитет на сдружението, запазване на резидентното му 

пространство през 2023 г. и подпомагане на планирани, редовни 

резидентни места до края на 2023 г. Включва подпомагане на 

дейността в общността Драма пакт, издаване на книга-каталог по 

повод петгодишната работа на сдружението, както и изграждане 

реализиране на нов сайт на сдружението, работа в партньорски 

мрежи, и работа за статута на драматурга у нас. Неприложимо Неприложимо 0 0 Радар 2022 - Distance and Resistance

През 2022 г. “Радар София” ще се развива в три 

направления. Първо това е резидентно пространство, 

привличащо в страната значими чуждестранни 

драматурзи/театрали. Също така продуцираме и 

разпространяваме произведения в сферата на 

перформативните изкуства - у нас и в чужбина. Трето, 

ние сме институционалният двигател на “Драма пакт” - 

професионална платформа за обучителни формати, 

обмен на опит, дискусии и критическа рефлексия, 

целяща подкрепа на нови гласове и форми в театъра и 

драматургията. 99998.94 45000 Радар Развитие

Проект за развитие на административния и организационен 

капацитет на сдружението, запазване на резидентното му 

пространство през 2023 г. и подпомагане на планирани, 

редовни резидентни места до края на 2023 г. Приоритетите са 

подпомагане на стратегическо планиране при 

разпространяване на стойностно, междужанрово артистично 

съдържание, изграждане на партньорски мрежи както извън 

София, така и в чужбина, достигане до нови публики и 

увеличаване на капацитета за работа за статута на драматурга 

у нас. 92867.96 62779.72 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1359-16460 Културно предприемачество ВОХ студио ООД

Иновативно създаване, 

представяне и  

разпространение на културно 

съдържание     99,973.00 99,973.00

ВОХ студио ООД продуцира видео съдържание от разнообразен 

характер, анимация, изработва 3Д модели, добавена реалност и др. 

като добавя художествена стойност към културни продукти и 

усилено внедрява иновации за реализация и популяризиране на 

културни продукти. Проектът цели разработването на иновативната 

платформа и продуциране на 8 културни събития изцяло във 

виртуална среда - 3Д анимирани зали и чрез способите на 3Д. През 

платформата ще бъдат излъчвани културни продукции от 

разнообразни сфери. Неприложимо Неприложимо 0 0 Култура от екрана

Проектът Култура от екрана цели създаването на 

дигитални културни продукти, посредством иновативни 

методи за анимация, виртуална реалност, 3Д и 

съживяване на образи, локации и други - моушън 

кепчър технология. Проектът предвижда девет 

дигитални и дигитално-хибридни събития от три 

културни сектора в три междусекторни партньорства. 

Основната мисия на организацията е да създава 

интерактивни, дигитални, доспътни продукти с 

добавена стойност, които да достигат до неограничена 

публика. 95669.75 30000 Виртуален клуб за литература и изкуства - LitArt        

Проектът цели създаването на  виртуален клуб за литература и 

изкуства - LitArt и продуцирането, разпространението и 

популяризирането на 12 културни събития посредством 

способите на виртуалната реалност, добавената реалност, 3Д и 

стрийминга.        95936.75 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1405-17363

Интердисциплинарен 

проект Премиерстудио плюс  ООД ПЛАТФОРМАТА 100,000.00 100,000.00

Платформата е първата онлайн специализирана платформа в 

България, която ще представя и разпространява образователни и 

обучителни събития, мастър класове, творчески работилници, 

курсове, школи и други, на български и международни институции 

и дейци в сферата на културата и изкуството.

Платформата ще гарантира развитието и на свое собствено 

съдържание, като всяка година организира обучения на местно 

ниво и едно международно обучение с някои от най-изтъкнатите 

преподаватели и школи в света. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 ПЛАТФОРМАТА

Стан е останал без гражданство. След като попада в затвор за 

бежанци, успява да избяга за да основе собствена държава на 

изоставена платформа в Черно море. Към него се 

присъединяват Ахмед, Звездичка и Опшън. Пристигат на 

платформата и откриват, че там живее Джоана.  Тя се опитва 

да изгони нашествениците, но никой няма желание да се 

върне обратно. Разделят платформата на две части една за тях 

и една за Джоана. Tака основават държава на име 

Платформата и започват борба за оцеляване 77200 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

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

Годишна творческа програма 

на Галерия Little Bird Place и арт 

резиденция Little Bird Artist 

Residency 2023 93,045.89 93,045.89

Проектът осигурява създаване на оптимални творчески условия и 

средства за работа на визуалните артисти в арт резиденцията в 

Лещен и представяне на артистите чрез изложби в галерия Little Bird 

Place. Очакваме в галерията и резиденцията по проекта през 2023 

да се реализират 8 изложби и 4 резидентски програми. С 

реализацията на тези дейности ще бъдат продуцирани общо между 

120 и 150 произведения на съвременното и модерно визуално 

изкуство и 2 каталога в хартиен и електронен формат. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Творчески резиденции за визуални изкуства 

ЕКОЛОГИЯ, ПРИРОДА И БИОРАЗНООБРАЗИЕ - 

резидентска програма 2022 / 2023

Цикъл от 6 творчески резиденции в Little Bird Artist Residency, 

с. Лещен и съпътстващи ги 6 изложби в галерия Little Bird Place, 

гр. София. По време на резидентският престой художниците 

ще подготвят произведения на тема екология, природа и 

биоразнообразие и ще ги представят и в изложба, а авторите и 

творбите ще се популяризират и в няколко дигитални 

платформи – сайта на галерията и профилите на галерията в 

реномирани международни дигитални арт-платформи. 63709.97 63709.97 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1406-17407 Аудиовизуални изкуства Артин Вижън Филмс  ЕООД Кинодестинация Север Изток 108,407.00 99,887.00

Проектът Кинодестинация Север Изток предвижда обучение на 

курсисти в различни специфични професии за нуждите на 

киноиндустрията. Създаденият капацитет ще допринесе Варна и 

регионът да се обособят не само като домакин на фестивали, а и 

като локация за филмопроизводство. Инициативата “Нощно кино” 

ще популяризира нови заглавия и образци и на филмовото изкуство 

в областите Варна и Добрич. Ще се създаде специализиран сайт за 

култура и изкуство с информация и коментари за събития и 

премиери.

Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1406-17416 Фолклор

Международен фолклорен 

фестивал Витоша Сдружение "Традиция, иновация, бъдеще" 115,317.00 99,817.00

Целите и концепцията за дейността на Сдружение Международен 

фолклорен фестивал Витоша през 2023 са заложени в резултат на 

въздействието на 2 основни фактора: дългосрочните цели и мисия 

на сдружението, както въздействието на кризата от COVID-19 която 

силно затруднява работата на Сдружението. Планът за работа на 

Сдружението през 2023 г. се разделя в няколко направления: 1. 

Институционализация на сдружението, 2. Обмяна на опит, 3. 

Заедно чрез танц и 4. Между културен обмен.

Неприложимо Неприложимо 0 0 Заедно от любов към танца

Цели на проекта: 1. Междукултурен обмен - общуването 

и споделянето на фолклора между народите по време 

на МФФ “Витоша”.  2. Обединяване чрез танц - с 

организирането на три тематични  концерта 3. 

Институционализация на сдружението - за устойчива 

дейност във времето е нужно усвояването на добри 

практики и работен опит и етика, както и постоянен 

екип. 4. Обмяна на опит -  Ще организираме кръгла 

маса, в която ще се включат хореографи от България и 

света и ще споделят опита си. 78521.61 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

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

НАДГРАЖДАНЕ НА 

ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА 

МЕЖДУНАРОДНО 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА 

БЪЛГАРСКАТА МУЗИКАЛНА 

СЦЕНА 164,002.70 99,756.41

Проектът има за цел да подпомогне реализирането на 

дългосрочните цели за позициониране и утвърждаване в 

международен план на млади български музиканти в сферата на 

джаз и уърлд музиката с въвеждане на нови за страната ни похвати 

в популяризирането и разпространението на музикални продукти, 

разширяване на възможностите за техния експорт, устойчиво и 

равнопоставено присъствие в европейския концертен афиш и 

разработването на инструменти и практики за създаването на 

български експорт офис в сферата.

Едногодишна подкрепа за 

дейността на фондация Ей ту Зет в 

областта на развитието на 

българската джаз сцена на 

международно ниво

Проектът предвижда подпомагане основните 

дейности на фондация Ей ту Зет в областта на 

развитието на българската джаз сцена на 

международно ниво. В рамките на предвидените 

дейности по проекта са:продължаване на усилената 

международна дейност, представянето на български 

джаз музиканти на европейската сцена, работа в 

мрежи и партньорства, организация на A to JazZ 

Festival 2021 и на домакинството на Европейската 

джаз конференция през 2022 г. в София. 100000 86000

Подпомагане на реализацията на 

годишната стратегия за устойчиво 

развитие на фондация Ей ту Зет в 

дейността й за популяризиране на 

българската джаз сцена в 

международен план

Проектът предвижда изпълнение на цялостната 

стратегия за устойчиво развитие на фондация Ей ту Зет 

за 2022 г. с фокус към усилената международна дейност 

на организацията, целяща дългосрочно позициониране 

на българската джаз сцена на международно ниво и 

създаване на нови възможности за музикантите у нас.  В 

рамките на проекта са включени дейности по 

организацията на Европейската джаз конференция в 

София 2022 г., Ей ту Джаз фестивал, професионалната 

конференция Ей ту Джаз Толкс 2022 г. 99763.94 99763.94 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1411-17330 Литература

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ 

БЪЛГАРСКА КНИГА  Сдружение Книжовност и култура 99,997.00 99,997.00

Проектът е посветен на литературата и книжовността и предвижда 

дейности на Асоциация Българска книга в три основни направления 

- устойчиво развитие чрез разширяване на аудиториите и 

партньорствата в страната и децентрализация на културния живот, 

насърчаване на детското четене чрез интегриране на нови модели 

за работа и засилено международно сътрудничество, достъп до 

култура онлайн и дигитални иновации.

Подкрепа за въвеждане на 

иновации и подобрения с цел 

повишаване на организационния 

капацитет и ефективност в 

дейността на Асоциация Българска 

Книга и организираните от нея 

събития

Проектът цели основно да помогне на АБК да се 

адаптира към новите условия на работа в 

следкризисната ситуация в следните насоки:- 

Подобрение на работната среда и мотивиране на 

екипа с цел повишаване на работния 

капацитет;Въвеждане на дигитални иновации за 

адаптацията в следкризисната обстановка при работа 

с публики и партньори и за оптимизация на 

организацията на събитията

96647 90000

Книгите и литературата - 

иновативни подходи за достъпност 

и нови публики

Проектът е посветен на книгите и литературата. Целта му 

е да  повиши организационния капацитет на Асоциация 

Българска книга като най-важното и единствено в 

страната обединение на книгоиздатели чрез въвеждане 

на иновации, задълбочаване на партньорствата и 

развитие на четящата аудитория. Проектът се фокусира 

върху нови културно-образователни модели, 

дигитализация и децентрализация на културния живот 99981 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПУБЛИКИ - ИМЕ НА ПРОЕКТ - Литературни събития 

и публики 14,990.00 Следва оценяване

Проектът предвижда проучване на аудиториите на основните 

събития на Асоциация „Българска книга“: Алея на книгата в 

различни градове в страната, литературни фестивали, 

Панаирът на книгата в София. Изследването ще подкрепи 

развитието на целия книжен сектор - анализът на данните ще 

подпомогне работата не само на Асоциацията, но и на широк 

кръг от издатели, литературни агенти, автори и техните ПР и 

рекламни агенции. Данните ще послужат за създаване на 

стратегия за разширяване на публиките. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1421-17139 Фолклор "ШЕВИЦА" Фондация ФОЛКЛОРОЛЮБИЕ 92,082.00 92,082.00

Проект Фолклоролюбие продължава идейната ни нишка от 2020 до 

сега със стегнат план за развитие, включващ създаване и 

разпространение на периодичен фолклорен вестник, теренни 

изследвания и концерт в гр. Видин, танц въз основа на теренни 

изследвания в СЗ България, записи на изпълнения на Народен хор 

Шевица, традиционния ни благотворителен концерт и фолклорни 

гастроли по друмищата на България. В огледалото на традициите

Освен, че предоставя арена за развитие на млади 

преподаватели музиканти и възможност за 

популяризирането на техните дейности, проектът 

разширява мрежата от потребители, включвайки 

различни възрасти в заниманията ни с фолклор. 

Традиционният фолклор е основата, върху която ще 

се изгради и сюжетно-тематичен танц по разказа на 

Й. Йовков "Божура", развивайки потенциала на 

артистите и на сцената у нас дори в ограничените 

условия на кризата.  99 939,57 85000 Минало в настоящето

През 2020-21 задвижихме цялостна стратегия за 

адаптираме към кризата в културния сектор, а с 

„Минало в настоящето“ ще продължим делата си в 

унисон с идеите ни за фолклора. Чрез проекта внасяме в 

организацията прийоми от сферата на културното 

предприемачество; консолидираме екипа, който 

съградихме; развиваме се отвътре навън; предоставяме 

на аудиториите си качествени творчески продукти, 

които въвеждат иновации. 98935.06 45000 Минало в бъдещето Подкастове 57096 0

ПРОГРАМА - МОБИЛНОСТ I СЕСИЯ - ИМЕ НА ПРОЕКТ - ПФА 

ШЕВИЦА в Полша 13,710.88 0.00

Представителен фолклорен ансамбъл ШЕВИЦА е избран да 

участва в деветнадесетото издание на международен 

фестивал ЕВРОФОЛК-ЗАМОШЧ 2022, гр. Замошч, Полша. 

Фестивалът се организира от Асоциация Приятели на 

фолклорната песен и танцова група Zamojszczyzna под 

егидата на ЦИОФФ-Полша. ЦИОФФ е международен съвет на 

организациите на фолклорни фестивали и фолклорни 

изкуства и официален партньор на ЮНЕСКО, целящ 

опазването на културното наследство по света. Неприложимо Неприложимо



ORG2022-2209-1421-17424

Интердисциплинарен 

проект Каброн и Пекеньо ООД Музикални портрети 99,250.00 99,250.00

МУЗИКАЛНИ ПОРТРЕТИ е проект на „Каброн и Пекеньо“ ООД, с 

който се цели разширяване на продуцентската дейност на 

компанията на музикалния пазар чрез надграждане на 

административния капацитет и подпомагане развитието на публики 

и партньорства. Освен структурното разгръщане, към творческия 

екип ще се привлекат водещи български изпълнители, 

композитори, текстописци и музиканти, с които през 2023-2025 ще 

се създадат и разпространят поредицата CD албуми с работно 

заглавие „Дискове-портрети“. Неприложимо Неприложимо 0 0 CP Fast Forward

C&P Fast Forward е проект на „Каброн и Пекеньо“ ООД в 

сферата на създаване на кино и аудио-визуално 

съдържание, като надгражда продуктовото портфолио 

на копанията с традиционни и иновативни продукции и 

паралелно развива организационния й капацитет. Ще се 

създадат предпоставки за ускоряване на развитието на 

организацията, като в проекта са заложени инициативи 

за структурно разгръщане и изграждане на консистентна 

бизнес рамка. 99920.23 50000 CP Fast Forward in Music

В следствие на COVID кризата традиционния ни пазар на 

документални филми и корпоративни видеа силно се сви и се 

наложи да търсим други възможности за реализация – 

музикални продукции. С проектът организацията ще стъпи на 

музикалния пазар. В партньорство с Аргос ЕООД, продуцент 

на инициативата „Пеещи артисти“, ще създадем видеоклипове 

към 2 песни в изпълнение на Койна Русева и Мариана Попова, 

ще копродуцираме концерт в Зала 1 на НДК и ще изпълним 

турне в мин. 3 малки населени места. 99976.38 79209.08 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1421-17434

Интердисциплинарен 

проект

Открити пространства 

Сдружение Изкуство в търсене на смисъл 91,043.99 91,043.99

Изкуство в търсене на смисъл е продължение на дейности за 

развиване на иновативни, интердисциплинарни артистични форми-

публиката участва в създаването на изкуство и активиране на нови, 

традиционно изключени публики. Проектът надгражда 

организационния ни капацитет за предоставяне на достъп до 

културно съдържание в отдалечени региони, привличане на 

стратегически партньорства, повишаване качеството и 

многообразието на продуцираните събития, както и нови, 

интерактивни сценични и образователни форми.

Изкуство и артистични форми - 

достъпни измерения

Проектът има няколко основни направления - 

развиване на капацитета на организацията и 

разширяване на партньорските мрежи както в страна, 

така и международни; надграждане на натрупания 

опит и развитие на нови театрални форми, 

съчетавайки методите на форум-театър и сетивния 

театър за образователни пилотни инициативи; 

регулярна дейност, свързана с предоставяне на 

целогодишен достъп на публиките до културно 

съдържание с фокус малки населени места. 95211.36 0 Изкуство на открито

Проектът има няколко основни направления - развиване 

на капацитета на организацията, онлайн присъствие, 

стратегия и разширяване на партньорските мрежи както 

в страна, така и международни; надграждане на 

натрупания опит и развитие на нови театрални форми, 

съчетавайки методите на форум-театър и сетивния 

театър за образователни пилотни инициативи; 

регулярна дейност, свързана с предоставяне на достъп 

на публиките до културно съдържание с фокус малки 

населени места, особено деца и младежи. 71672.57 50000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1424-17370 Музика Д2 Груп ООД ООД

Три годишен план за 

дейността на Д2 Груп - насоки 

и дейности 89,832.00 89,832.00

Продукционно/творческа стратегия за дейността на Д2 Груп за 

периода 2023/2025 г.

План дейности основно за 2023 г., целящи осигуряване на 

продукционното и творческо развитие на организацията. 

Реализация на авторска продукция, работа с новопривлечени 

млади артисти. Образователни дейности в сферата на 

звукозаписното дело, Мастер класове. Продължаване на работата 

по „Голямото Rock Междучасие”. Техническо доокомплектоване на 

аудио/видео студио относно реализацията на заявените проекти.

Реорганизиране и оптимизиране на 

дейността на Д2 Груп в условията 

на, и след COVID-19

Проектът на Д2 Груп в някои от направленията си 

беше предварително планиран за 2020 г., що се 

отнася до техническата модернизация на собственото 

ни студио. Към 20.02.2020 г., Д2 Груп имаше 

сключени договори с десетки контрагенти, което 

позволяваше планирания технически ъпгрейд. в 

проекта  са заложени устойчиви перспективи за 

развитие, и пълна жизнеспособност и автономност 

веднага след нормализиране на живота с творческите 

индустрии. 87 330 0

Едногодишен план за дейността на 

Д2 Груп в условията на, и след 

COVID-19

1. Подготовка и реализация на „Голямото Rock 

Междучасие Х”- десето юбилейно издание

2. Музикално училище/авторитетни 

преподаватели/работа с младежи в обществена полза

3. Техническо дооборудване и модернизация на 

аудио/видео студио: Hardware/Software

4. Творческа и техническа реализация на нова 

продукция /Архив и дигитализация 73199.14 60000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1429-17299 Литература "Парадокс Акт" ЕООД

ЧЕТЕНЕТО КАТО 

ОПИЯНЯВАЩО УДОВОЛСТВИЕ. 

Свободната литературна сцена 

и модерните форми на 

четенето като фактор за 

формирането на базови 

културни и социални ценности 

и ус-тойчиво развитие на нови 

публики 108,876.00 96,000.00

Основната цел на проекта е, на базата на издадени от Парадокс 

високохудожествени заглавия от престижни автори, да се обособи и 

утвърди постоянно действащо културно пространство - Вход Б - със 

собствен облик, идентифициращо се с многообразието на 

художествените форми на свободната литературна сцена; да 

провокира и наложи комплексно и интердисциплинарно схващане 

за четенето като неизменна част от културата, но и от цялостното 

съществуване на съвременния човек.

ОТВЪД КНИГАТА - 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ 

ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ. Свободната 

литературна сцена и модерните 

форми на четенето като фактор за 

формирането на базови културни и 

социални ценности и устойчиво 

развитие на нови публики

Човекът е започнал да чете, преди да се научи да 

пише, казват изследователите. Ако по това може да 

се спори, то безспорно четенето е едно от най-

важните базови умения на човека. Проектът цели да 

покаже на съвременния зрител/читател, че всичко 

може да бъде "прочетено"; че няма мисъл без език - 

дори това да е езикът на музиката или пластиката; че 

няма разказ извън текст, дори този текст да не е 

литературен, а нотен, хорeографски или 

аудиовизуален. 99676.52 95000

Център за четене, култура и сървиз 

дизайн

Център за четене, култура и сървиз дизайн Вход Б е 

проект за културно пространство, с основна цел  да се 

обособи и утвърди като постоянно действаща културна 

институция със собствен облик, идентифицираща се с 

многообразието на художествените форми на 

свободната литературна сцена; комплексно и 

интердисциплинарно схващане за четенето като 

неизменна част от културата, но и от цялостното 

съществуване на съвременния човек, има две 

неразривно свързани измерения – ново пространство и 

ново съдържание. 96728.8 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1429-17433

Интердисциплинарен 

проект "КИНОСВЯТ" ЕООД ЕООД

Хоризонти на младото 

българско изкуство в сферата 

на дигитализацията 114,681.33 98,731.33

Проектът е насочени към развитието на младия талант, осветляване 

и фокусиране на идеите в реализуеми прояви и алтернативно 

начини за общуване с интердисциплинарно 

проявление,подкрепяйки диалога на младите творци с тяхната 

публика, в симбиоза с културното наследство и постиженията на 

поколенията преди тях.Основна цел е популяризиране и 

обезпечаване на младите български творци с широк аспект от 

всички сфери на изкуствата в дългосрочен план и извън пределите 

на тривиалното, чрез  дигитализацията. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1431-16860 Аудиовизуални изкуства ЕЛ МОМЕНТУМ ООД ФРАКТАЛИЗАЦИЯ 23 104,000.00 100,000.00

Концепцията в настоящия проект съдържа етап от цялостна 5 

годишна стратегия за дългосрочно установяване на нови и ключови 

дейности и екип, които могат да поддържат ефективно и качествено 

всички оперативни и творчески процеси, които организацията вече 

е стартирала, ще изпълнява в указания програмен период и ще 

продължи да изпълнява след него. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 План за развитие на ЕЛ МОМЕНТУМ ООД

Цялостен план за стабилизиране и развитие на 

кандидатстващата организация и включения в нея екип. 

Дейностите са насочени към надграждане на  документална 

продукция и мултифункционална платформа за представяне 

на автори на аудиовизуално съдържание, както и въвеждане 

на бизнес и маркетинг инструменти за осигуряване на 

средносрочна и дългосрочна устойчивост. 99965.94 99965.94 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1434-17432 Нови медии ШОУ БДМ ЕООД

Alissabg.com е интерактивен 

Уебсайт за адаптирани детски 

приказки, разкази и стихове, 

писани от деца, 

рисунки,фотографии, видео  и 

музика, създавани от деца и за 

деца. 99,142.00 99,142.00

Alissabg.com е интерактивен Уебсайт за адаптирани детски 

приказки, разкази и стихове, писани от деца, рисунки,фотографии, 

видео  и музика, създавани от деца и за деца. Oзвучени от 

български актьори приказки, ще са с подходяща музика и 

атмосфери. Към тях ще бъдат прикачени рисунки на отделните 

сцени на сюжета. Децата ще могат да добавят и споделят свои 

варианти на рисунки и музикално оформление чрез дигиталната 

платформа /опция, ще работи след средата на 2024г./.  Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Кампании за 

адресиране на социален проблем чрез изкуство - ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - Помощ за Красивите Чешми на София. Музика за 

Водата. Първа част - 14 чешми. Интердисциплинарен проект, 

включващ фотография, видео, музика и интернет /фейсбук/. 23,920.00 Следва оценяване

Помощ за Красивите Чешми на София. Музика на Водата. 

Идеята на екипа е да покаже моментното състояние към 

днешна дата на 14 /Първа част/ от около 100 чешми на 

София. Ще се снима в четирите годишни времена. Заснемаме 

и видео филм. Премиерата на фотографската изложба и 

видео филм, съпроводени от концертна програма с авторска 

музика, посветена на водата ще се състои през есента на 

2023г. Подгряваме с изложба на 3 април /чешмите през 

зимата/ в пространството пред НТ Ив. Вазов. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1440-17426

Интердисциплинарен 

проект

Театър на отговорността  

Сдружение

Устойчивост и развитие на 

Театър на отговорността 99,373.97 99,373.97

Настоящото предложение включва следните артистични и 

образователни дейности на Театър на отговорността: нови 

продукции в колаборация с Държавен куклен театър- Пловдив по 

Матей Вишнек - Welcome to America и Зъбите, нов сезон на 

платформата Сцена в Jazz-a с 16 спектакли в Bee Bop Cafe, нова 

програмна линия Драма в Jazz-a за популяризация на съвременна 

драматургия с пет текста, едноседмична работилница на 

белгийската компания Арт Номадс и антропологическо проучване с 

Пловдивския университет.

Неприложимо Неприложимо 0 0

Едногодишен план на Театър на 

отговорността

Проект на Театър на отговорността за повишаване на 

организационния капацитет на сдружението, развитие 

на дигиталното присъствие и изследване на публики. 

Дейностите са един уъркшоп за съвременни сценични 

форми, два спектакъла, две флашмоб акции, една 

платформа за съвременно сценично съдържание за 

гостуващи спектакли и обучителни срещи на основния 

екип. 99996.96 50000 Четири творчески дейности на Театър на отговорността

Проектът на Сдружение Театър на отговорността включва 

разработвате и премиера на нов спеткаъл Послеслов на Цвета 

Ерменкова през 2023 г., продължение на проекта Сцена в Jazz-

a с 14 нови спектакъла през 2023 г., повишаване на 

административния и организационния капацитет на 

Сдружението чрез закупуване на техника и поддръжка на 

уебсайт и комуникация, организация на работилница за майки 

с деца до 3 години и 5 нови прожекции на световен театър в 

кино Лъки в съвместна селекция с АКТ Фестивал. 85729 РЕЗЕРВА

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Работа с 

общности и групи в неравностойно положение - ИМЕ НА ПРОЕКТ 

- През опушено стъкло 23,700.00 Следва оценяване

Проектът включва процес по работа и завършване на писма с 

лични истории след войната в Украйна от петима бежанци от 

център за временно настаняване Втори дом в Пловдив, по 

които да бъде създаден спектакъл с екипа на Театър на 

отговорността. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1445-17437 Културно предприемачество 7АРТ ООД ООД АртЕксЛоджика 155,217.00 97,985.00

ArtXLogica е иновативен обучителен формат, от типа на TED Talks, 

който ще се провежда ежегодно. Публиката ще бъде съставена от 

театрални студенти, професионалисти от сферата на театъра, какато 

и любители на театралното изкуство.

Целта е да се разшири хоризонта на младите творци и да се 

запознаем първа ръка с техните нагласи, идеи и представи.

Форматът ще бъде съпътстван с цялостна стратегия за устойчивот 

допълнена от стратегията за устойчивост на самата компания за 

следващите 3 години. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Иновативен модел за синхронно представяне на 

виртуално и живо представление

Цел на проекта е да се създаде нов бизнес модел, който 

представлява паралелно маркетиране и разпространение на 

една театрална продукция, едновременно играна на сцена и 

излъчвана онлайн. Този модел ще даде възможност да се 

обединят дигитални и присъствени публики и ще подпомогне 

неформалния младежки театър в България. 95201.06 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1451-17329 Аудиовизуални изкуства ФОРМАТИ Ф ЕООД Нови хоризонти 99,901.00 99,901.00

Проект Нови хоризонти има за цел да подпомогне развитието на 

нов формат, който не намира широко разпространение в България, 

а именно създаването на международна конференция с лектори и 

панелисти свързани с документалистиката и фокус върху теми като 

Социални и здравни предизвикателства, Спортна 

документалистика, Конфликтна/военна документалистика, Права 

на уязвими групи, Културна дипломация и политики. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Работа с 

общности и групи в неравностойно положение - ИМЕ НА ПРОЕКТ 

- Отминало настояще 15,000.00 Следва оценяване

Мотивацията на Формати Ф е да направи мост между 

поколенията, посредством документално проследяване 

развитието на анимационното кино в България и актуалността 

на анимацията и графиката в наши дни. Основната цел е да се 

създаде връзка между миналите и настоящите поколения 

артисти, като част от непрекъснатата творческа история на 

България. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1452-17289 Анимационно кино Компот Колектив ООД

Развитие на професионална 

платформа Sofia Animation Lab 117,794.00 97,473.00

След дългогодишен успешен опит в създаването на анимационни 

филми, повечето от които международни копродукции, Компот 

Колектив има за цел да спомогне за видимостта на българското 

анимационно кино на международно ниво, като развие 

образователна платформа Sofia Animation Lab. Платформата 

включва поредица от семинари с външни експерти, образователни 

модули, работилници с деца, прожекции и организиране на 

конкурс за развитие на анимационни филми, в партньорство с MIFA 

Анеси и CEE animation. Неприложимо Неприложимо 0 0

Видимост на българското 

анимационно кино

След дългогодишен успешен опит в създаването на 

късометражни анимационни филми, повечето от които 

международни копродукции, Компот Колектив има за 

цел да спомогне за видимостта на българското 

анимационно кино, чрез поредица от професионални 

семинари, образователни модули, прожекции, срещи с 

външни експерти и организиране на конкурс за млади 

таланти, в партньорство с Международния фестивал за 

анимационно кино Анеси. 98435.22 96045.22 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1459-17441 Литература Издателство Рибка   ЕООД

Създаване и популяризиране 

на серия образователни детски 

книги с работно заглавие - 

Страната на правилата 110,000.00 100,000.00

Основната цел е да се запознаят децата с основните правила на 

пунктуацията и правописа. Чрез отделни книжки – 2 на брой, ще се 

представят различните пунктуационни знаци, но не академично и 

теоретично, а демонстрирайки функцията им на практика, по 

оригинален, заинтригуващ начин.

Книжките ще се фокусират не върху учебен материал, а върху 

основните правила за писане изобщо. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1500-17321

Интердисциплинарен 

проект Десалекс ЕООД Децата и книгите 99,992.62 99,992.62

Проектът Децата и книгите е посветен на включването на децата 

като активни участници в създаването на културно съдържание и 

като активни потребители на културни продукти чрез промотиране 

на иновативно културно съдържание в дигитална среда и 

изграждане на устойчив организационен капацитет, който да 

реализира в дългосрочен план целите на организацията за 

популяризиране на съдържание в дигитална среда и реализиране 

на образователни културни събития с цел стимулиране на четенето 

и творчеството. Неприложимо Неприложимо 0 0

Място за достъпна култура в 

сърцето на София 1 95122.69 63875.33 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1500-17438 Дигитални изкуства

Студентско общество за 

компютърно изкуство /СОКИ/ 

Сдружение

Развитие на "Център за 

развитие на компютърни 

технологии и изкуства" 100,000.00 100,000.00

Центърът за развитие на компютърни технологии и изкуства на 

СОКИ цели популяризиране на младежки проекти в областта на 

компютърните изкуства.В рамките на 2023 е предвидено 

подпомагане разработката на 7 проекта в областта на 

компютърните изкуства, създаване на онлайн платформата за 

проекти, автори и събития в областта на компютърните изкуства и 

организиране на изложба със създадените с помощта на Центъра 

проекти. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО  - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Компютърно пространство 2022 34,400.00 30,000.00

Компютърно пространство 2022 е некомерсиален 

международен форум за компютърни изкуства. Той е място 

за изява на млади артисти, за изложби и демострации, за 

обмяна на творчески идеи, за обучения, за запознаване с 

актуални тенденции в областта на съвременните технологии и 

компютърните изкуства. Това е един от първите по рода си 

фестивали в София и Европа, като през октомври 2022 г. ще се 

проведе 34-тото издание на форума. Форумът се състои от 

конкурсна и фестивална част. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1506-16865 Музика ДИ ЕН КЕЙ МЕДИЯ ГРУП ООД България си ти, където и да си 83,884.00 83,884.00

Организиране и провеждане на интерактивно събитие, 

комбиниращо два основни модула – дигитален и физически, а 

именно:

Организиране и провеждане на събитие БЪЛГАРСКИТЕ МУЗИКАЛНИ 

НАГРАДИ

Събитие насочено изцяло към българската музика в 2 основни 

жанра –поп музика /рок, денс, хип-хоп/ и фолклор насочено към 

български артисти с продукции през последните години за тяхното 

представяне пред публиката, разпространение, както и 

последващото им оценяване от публиката и класиране в своите 

жанрове.

описание.

БГ Мюзик Фестивал - Зелена 

светлина за българската музика - 

конкурс за нова авторска песен

Национален форум с конкурсен характер за нова 

авторска песен. Подпомагане на български 

изпълнители с нови авторски песни да популяризират 

своите творби сред обществеността. Комплекс от 

различни методи за набиране, оценяване и 

представяне на български изпълнители и техните 

авторски песни, включващи онлайн представяния и 

излъчвания, социални мрежи и различни медийни 

канали, както и концертен формат с изпълнения на 

живо. 100000

Изследване, разширяване и 

развитие на аудиторията на 

музикална платформа Фен Фолк

Проектът има за цел да привлече нови публики в 

България и Европа, да запознае различни групи хора с 

богатството и красотата на българската народна музика 

и развива използването на дигитални технологии за 

културни цели. Проектът цели да проучи аудиторията на 

музикална платформа FEN FOLK - нагласи, вкусове, 

навици и предпочитания, за да генерира ефективни 

стратегии за трайно ангажиране и разширяване на 

аудиторията.

58234.12 0 БГ Мюзик Фестивал

Проектът е насочен към подкрепа на български изпълнители с 

нови авторски произведения, чрез създаването и 

реализирането на онлайн/виртуален конкурсен формат и 

специализирана платформа, комбиниращ дигиталното 

пространство и живото изпълнение на млади творци с нови 

модерни авторски песни, които до момента не са били 

излъчвани в публичното пространство, включвайки и 

зрителите в избора и популяризирането им. 66828.76 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо



ORG2022-2209-1506-17440

Интердисциплинарен 

проект

Гараж - колективна платформа 

за независими артисти 

Сдружение

Годишна програма на ГАРАЖ 

КОЛЕКТИВ 2023 99,383.00 99,383.00

В това проектно предложение ГАРАЖ създава нова артистично-

образователна програмна линия Imaginative Situation Room, която 

цели генериране на партньорства и създаване на нови продукции с 

10 международни и локални артисти и куратор, като също така 

планира четири артистични резиденции през 2023 г. за развитие и 

създаване на третата част от трилогията dragON - dragON Forever в 

Швеция, Северна Македония, Словения и Белгия, както и 

ангажиране на административен екип и артистичен екип за 2023 г.

Годишна програма на Гараж 

Колектив 2020-2021

"Годишна програма на Гараж Колектив 2020-2021" е 

проект насочен към развитие на инициативата 

Въображаем Хореографски Център, който предлага 

международни програми и проекти, допринасящи за 

повишаване количеството на събития в България и 

качеството на развитие на сектора. С тази 

кандидатура, организацията цели да повиши 

партньорствата и финансовата си стабилност. 90988 70000

Годишна програма на ICC / 

Въображаем Хореографски Център 

2022 - 2023

Годишната програма на Гараж Колектив е планирана да 

обогати и развие мнообразната международна 

творческа сцена на съвременния танц. Проектът 

включва стабилизиране и развитие на организационния 

капацитет на Гараж колектив и реализирането и 

распространението на творческа дейност в страната и 

чужбина. 99957 99957

Четири артистични контекста на Въобразяващ си 

Хореографски Център в България, Северна 

Македония, Тенерифе и Швеция

В този проект ГАРАЖ организира четири интердисциплинарни 

контекста през своята платформа Въобразяващ си 

Хореографски Център на четири географски локации - 

България, Северна Македония, Тенерифе и Швеция. Всеки от 

тези контексти включва програмни линии -  Поетични тела, 

Горещи тела, HOT TOPICS, Crtitically HOT копродукции, 

Изследователска програма, хореографски игри, изложба и 

други -   за обучение, критика, създаване на нови 

произведения, дискурсивни практики за работа с публика 99897.82 85497.82

ПРОГРАМА - ДЕБЮТИ - ПЪРВИ КРЪГ / I кръг / Сценични изкуства - 

 ИМЕ НА ПРОЕКТ - Горещи тела 2023-2024 / ПРОГРАМА - 

ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ / Модул Организатори - ИМЕ НА ПРОЕКТ - 

 Четири изследователски процеса към програмна линия 

Поетични тела  27376 / 20000

Допуска се до втори 

кръг / Следва оценяване

ГОРЕЩИ ТЕЛА 2023-2024 е програма за професионализация 

на млади хореографи, която ги подготвя не само практически 

чрез менторство и изграждане на среда от контакти, но и чрез 

теоретични работилници за създаване и управление на 

проекти. Хореографите получават заплащане за участието си и 

възможност да работят върху идеен проект в продължение на 

един месец. ГОРЕЩИ ТЕЛА ще се проведе в четири български 

града, като ще бъдат обучени минимум 12 дебютанти и 

проектът ще включи международен обмен.

Проектът планира провеждането на четири 

изследователски процеса в четири държави - 

България, Тенерифе, Северна Македония, 

Швеция с локален и междунаредон екип и 

партньори. Тези процеси предоставят 

възможност на четирима артисти в 

колаборация с трима коизследователи да 

развият своите предложения, да ги надградят 

и съответно това да допринесе към 

продукцията на по-качествени спектакли. 

Предвидени са четири публични презентации 

към проекта, като всеки процес е с 

продължение от един месец. Неприложимо

ORG2022-2209-1509-17430 Музика ОДД КРЮ ООД ООД

Odd Crew - Dark Matters - Part 

II - албум, филм, турне 99,884.75 89,884.75

Проектът цели реализацията на музиката на една от най-успешните 

рок банди от началото на новото хилядолетие. Odd Crew, които 

свирят заедно и обикалят сцените на България и Европа от над 24 

години, преминаха на друго ниво издавайки пълнометражен филм 

и подписвайки с немски лейбъл, а успешната реализация на 

проекта ще затвърди още повече групата на българската и световна 

музикална сцени и ще покаже на целия свят, че в България може да 

се прави качествено изкуство и култура с високо стойност. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1510-16689 Танц Лос ПАМБОС ИВЕНТ ООД ООД

ПАМБОС ИВЕНТ - НОВО 

НАЧАЛО 92,038.00 92,038.00

Проектът „ПАМБОС ИВЕНТ – НОВО НАЧАЛО“ с вносител „Лос 

Памбос Ивент“ ООД ще допринесе развитието на творческа и 

организационна структура на компанията за осигуряване  на 

устойчивост и разрастване на професионалната дейност; ще 

продължи провеждането на утвърдени национални и 

международни танцови събития, чрез разширяване на обхвата; ще 

осигури създаването на атрактивен пазарен продукт - танцови 

хореографии за национално и международно представяне. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Пролетна фиеста 2023 14,900.00 14,900.00

Пролетна фиеста 2023 e среща с танцовото изкуство на 

няколкостотин души. Предвижда се инструктори да работят в 

осем групи с по петдесет броя участници. Четирима 

музиканти ще преминават сред участниците. На финала най-

изявените любители на танцовото изкуство ще се представят  

в концерт пред публика.  В програмата ще бъдат включени 

традиционни български и гръцки народни танци и образци от 

латино жанра. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1512-17428 Изящни изкуства

Дружество на Пловдивските 

Художници Сдружение "Да продължим да творим" 74,080.00 74,080.00

Да продължим да творим е проект възникнал от обективната 

ситуация, в която изпадна Дружеството на пловдивските художници 

след некоректното ни извеждане от 45-годишния дом-изложбена 

зала на ДПХ.Предоставя ни се по-малка зала, която се превърна в 

основен фактор за да възкръснем и да възродим отново емблемата 

на Пловдив-град на художниците.Скоро получихме малка зала, 

която ще възроди цялата ни дейност. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1517-17442 Театър СНЦ "Пъпетс Лаб" Сдружение ПЪПЕТС ЛАБ 2023 62,289.00 62,289.00

Проектът „ПЪПЕТС ЛАБ“ 2023 включва осъществяване на театрален 

уъркшоп на тема „Едип“ с ръководители Веселка Кунчева, Мариета 

Голомехова и Милен Апостолов. В основата на проектното 

предложение стои и запазването и развитието на административния 

екип на сдружението. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Puppets Lab пътува

Проектът „Puppet's Lab пътува“ има за основна цел 

осъществяването на национално турне накуклените спектакли 

за възрастни  „Аз, Сизиф“ и „Полетът на къртицата“ и да 

привлече нови публики към своята основна дейност. 

Паралелно с това организацията планува да изгради свой 

собствен бранд – визуална идентичност, която да я направи 

разпознаваема не само сред професионалната общност в 

сферата на сценичните изкуства, но също така и сред широката 

публика. 42691.77 42691.77

ПРОГРАМА - МОБИЛНОСТ I СЕСИЯ - ИМЕ НА ПРОЕКТ - Участие на 

спектакъла 3,493.98 3 493,00

Фестивалът Инканти е с фокус върху фигуративния театър за 

възрастни. 2022 година е неговото 29-то издание. Фестивалът 

е с доказани традиции в областта на театралното изкуство. В 

неговите издания са взели участие много известни имена в 

сферата на кукления и предметния театър. За нас,театрална 

компания Пъпетс Лаб, е огромна чест да бъдем поканени на 

това издание на фестивала. Също така това би ни дало 

възможност да създадем контакти с колеги и селекционери в 

областта на театралното изкуство. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1521-17423 Фотография Ноарт ЕООД Годишна програма на НОАРТ 90,504.00 90,504.00

Годишна програма на НОАРТ е проект за развитие на капацитета, 

устойчивостта и локалните партньорства на организацията, също за 

осигуряване на достъп до качествено, разнообразно културно 

съдържание. Програмата реализира различни по вид, свързани 

помежду си дейности по направления – образователна програма, 

изложбена и печатна дейност, дигитализиране на културно 

съдържание. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Синята градина - ателие за Цианотипия 12,819.30 12,819.30

Синята градина - ателие за Цианотипия е пътуваща 

работилница, която ще представи и запознае обществеността 

в малки населени места от област Ямбол с един от най-

ранните фотографски процеси. Насочен е към децата и 

младежите в тези региони и една от целите му е да 

предостави достъп до техниката. Цианотипията е безопасен и 

лесен начин за създаване на изображения, датираща от 1842 

година. Проектът предвижда изпълнението на двадесет 

работилници и завършва с финална изложба в град Ямбол. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1534-17395 Аудиовизуални изкуства Джи Ай Криейтив ООД  ООД

Обучителна програма в 

областта на кинематографията 

и фотографията 99,618.31 84,363.34

Джи Ай Криейтив ще разработи две обучение, използвайки 

знанията на Христо Лазаров, като професионалист от филмовата и 

медийна индустрия.

Обученията ще се реализират с малки групи от хора, максимум до 

15 човека, откривайки адаптивност и участвайки пълноценно в 

поредица от упражнения. Групата от хора ще ни позволи да 

отделим внимание на всеки един участниците - особено ако в 

групата имаме хора с различна степен на опит.

Обучинието е в два модула: СВЕТЛИНА, КОНТРАСТ И ЦВЯТ; 

ВИЗУАЛНА ПЕРСПЕКТИВА Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1551-17444 Кураторска дейност "Деа Арт" EООД ЕООД

УСТОЙЧИВОСТ И РАЗВИТИЕ НА 

ДЕЙНОСТТА НА АРТ ГАЛЕРИЯ 

LE PAPILLON ЗА 2023 90,500.00 90,500.00

Проекта обхваща осъществяването на регулярната дейност на Арт 

Галерия Папийон за 2023 година: представянето на ежемесечна 

база на самостоятелни и/или сборни изложби на изявени 

художници или обещаващи автори в различи стилове и средства на 

израз.Освен това в артистичната програма са включени 

провеждането на Трети Международен Салон НАИВ България 2023; 

нов елемент в програмата на изложбената дейност на галерията - 

проект „Беседи“; провеждането на майсторски клас акварел и 

отпечатване на каталози.

Годишна програма за изложбена и 

събитийна дейност на Арт Галерия 

Папийон за периода 12.12.2020 г. 

до 20.10.2021 г.

Годишна програма за изложбена дейност, 

включваща реализацията на 12 изложби на 

утвърдени български художници и скулптори. Както и 

реализирането на 3 професионално изнесени лекции 

за младежи за връзката на изкуството и литературата, 

както и представянето им в медийното пространство. 

Заложено е като съществено перо, подготовката и 

отпечатването на каталози, представящи 

творчеството на авторите, чийто изложби ще се 

състоят. 31566.84 25000

"ГОДИШНА ПРОГРАМА НА АРТ 

ГАЛЕРИЯ ПАПИЙОН ЗА 2022 г."

Проектът обхваща: Регулярна дейност на галерията: 

представянето на 13 индивидуални и 2 колективни 

артистични събития и еднократно за годината 

иновативно международно търговско събитие в 2 

локации/София и Варна/ – Втори Международен Салон 

НАИВ България 2022. Предвижда се широка медийна 

онлайн и офлайн кампания, покриваща социални медии 

и електронни издания, радио и тв ефир. Привлечен е 

маркетинг и ПР експерт за подобряаване на 

комуникацията и ефективността в дългосрочен план. 85227.68 25000

ПРОЕКТ ДИАЛОЗИ И ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН САЛОН 

НАИВ С МАЙСТОРСКИ КЛАС

Проектът обхваща: Регулярна дейност на галерията: 

представянето на 8 индивидуални, 2 колективни артистични 

изложби, проект Диалози /виртуален plain air и последваща 

реална изложба живопис/ и еднократно за годината 

иновативно международно търговско събитие в 2 

локации/София и Варна/ – Трети Международен Салон НАИВ 

България 2023, надграден с майсторски клас. Предвижда се 

широка медийна онлайн и офлайн кампания, покриваща 

соц.медии и електронни издания, радио и тв ефир. 69200 РЕЗЕРВА Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1552-17445

Интердисциплинарен 

проект Бългериан Лайв Мюзик  ЕООД

SOFIA SUMMER FEST 2023 - 

Летния Фестивал на София 411,334.00 100,000.00

Проектът е свързан с подготовката, организирането, провеждането 

и отчитането на SOFIA SUMMER FEST 2023 - фестивал, който за 

последните три години се превърна в едно от най-чаканите летни 

събития в столицата. Инициативата подпомага българския артист, 

като му предоставя възможност за изява на открита сцена, която 

събира кино, музика, култура и изкуство пред многобройна 

българска и чуждестранна публика. Неприложимо Неприложимо 0 0

SOFIA SUMMER FEST 2022 - Летния 

Фестивал на София

Проектът е свързан с подготовката, организирането, 

провеждането и отчитането на SOFIA SUMMER FEST 2022 

- фестивал, който за последните две години се превърна 

в едно от най-чаканите летни събития в столицата. 

Инициативата подпомага българския артист, като в 

продължение на три месеца му предоставя възможност 

за изява на открита сцена, която събира кино, музика, 

култура и изкуство в тази непредвидима и трудна за 

прогнозиране социална и финансова обстановка. 100000 100000

КОНЦЕРТ НА HELLOWEEN В СОФИЯ ЧАСТ ОТ ТУРНЕТО 

UNITED FORCES 2022

Основната цел на проекта е успешното организиране и 

провеждане на дългоочаквания концерт на немската група 

Helloween в България, част от турнето United Forces 2022.  

Предвидено е събитието да се проведе в зала “Арена Армеец 

София” на 13 октомври 2022 г. Това е четвърти опит за 

провеждане на концерта, след като датата беше трикратно 

променяна поради наложените противоепидемични мерки.  100000 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1555-17309 Културен мениджмънт

МАГИЯТА Е ИЗКУСТВО 

Фондация ИЗКУСТВОТО НА МАГИЯТА 23 94,468.00 94,468.00

Проектът е насочен към подготовката на млади таланти, които да 

наследят, развият и разпространят българското магично изкуство на 

европейската и световна сцена. Превръщането им в професионални 

артисти има за цел обогатяване на културния живот в България, 

раздвижване критерия на публиката, изграждане на постоянни 

връзки със сродни организации и създаване на устойчиви модели и 

практики. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1603-17357

Интердисциплинарен 

проект „Сариеви” ООД ООД

Галерия Sarieva: 

организационно 

възстановяване, изложбена 

програма, международна 

дейност 99,998.00 99,998.00

Проектът цели да подпомогне след-пандемичното възстановяване 

на Галерия Sarieva и изложбената годишна програма за 2023. Това 

ще поощри мисията на галерията да развива автори, да подпомага 

създаването на произведения и изложби, да подтиква 

колекционерски интерес. Ще бъдат възстановени позициите, които 

галерията разви преди пандемията на международната арт сцена, 

като се представи български автор на  един международен панаир. 

В програмата има предвидени още 6 изложби, публикации и 

документация. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1604-16505 Театър Сторикечърс Сдружение Живата книга 99,879.66 99,879.66

Проектът Живата книга на Сдружение Сторикечърс е изготвен в 

унисон с визията за административно развитие, разработване и 

предоставяне на образователна програма в сферата на Playback 

театъра, и осъществяване на поканата за участие в световната  

Playback театрална конференция IPTN. Целта на проекта е чрез 

предвидените дейности да разгърнем обхвата на творческия, 

образователния и социално ангажиран аспект на организацията - 

както на национално, така и на международно ниво. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Работа с 

общности и групи в неравностойно положение - ИМЕ НА ПРОЕКТ 

- Прелетни птици - социален плейбек театър 14,999.60 Следва оценяване

Проектът „Прелетни птици – социален плейбек театър“ е 

насочен към работа с украински бежанци, дошли в България, 

за да потърсят убежище от ужасите на войната. Целта ни е да 

създадем защитена среда, в която  бежанци и българи да 

общуват, да се подпомагат и свързват един с друг като 

човешки същества.  Идеята ни включва създаване на осем 

плейбек представления, завършващи с арт ателиета в 

градовете София, Варна, Бургас и Перник. Методите ни 

включват  терапевтичната сила на изкуствата и диалога. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1620-17446

Интердисциплинарен 

проект

Народно читалище "Христо 

Танев-2020" НЧ Читалище

Моята Стара Загора - традиция 

и бъдеще 83,620.00 83,620.00

Проектът Моята Стара Загора-традиция и бъдеще на НЧ Христо 

Танев 2020 е свързан с разширяване на познанията на гражданите 

за града и бележитите личности чрез поредица от инициативи. 

Предвиждат се традиционни дейности като лекции, ателие за 

комуникационни умения и детски празник, но и нетрадиционни за 

града ни форми, а именно смарт пейки със значимо съдържание. 

Всяка от дейностите е внимателно подбрана с цел достигане до  

широка аудитория, има образователна стойност, както и потенциал 

за развитие Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Работилници за сръчни ръце и пъргави умове 24,000.00 24,000.00

Проектът „Работилници за сръчни ръце и пъргави умове“ при 

НЧ Христо Танев 2020 Стара Загора предвижда поредица от  

работилници за Графична бродерия върху картон, за Курс по 

бързо четене и курс по Нейрографика. Насочени са към 

няколко възрастови групи, а именно деца на 6-7 години, 

подрастващи на 11-12 години и за възраст на 12+години. 

След изработката на изделията, се предвиждат поредица от 

изложби, а също така демонстрация на продобитите умения 

за четене по случай Деня на славянската писменост. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1658-17449 Аудиовизуални изкуства Фор Елементс Груп ООД

Разработка и реализация на 

аудиовизуална продукция с 

цел дълготрайно развитие в 

културния сектор на 

национално и международно 

ниво 94,622.00 94,622.00

Разработка и реализация на аудиовузиална продукция, стремяща 

се към висока художествена стойност и дълготраен ефект в 

културния сектор на страната и чужбина. Стратегия за 

административно, организационно и технологично развитие, и 

изграждане на устойчив и професионален екип с цел по-висока 

производителеност и качество на реализираната продукция. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Пoвишаване на художествените качества, 

техническите възможности и професионалната 

квалификация в производоството на аудио-визулани 

произведения

Въвеждане на нови технологии за представяне и реализация 

на аудио-визуални продукции във филмовото изкуство, 

разширявайки техническите способности на екипите в страната 

и достигане на световните стандарти и изисквания, 

позволявайки работата с доказали се професионалисти от 

сферата. 99600 0

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Кампании за 

адресиране на социален проблем чрез изкуство - ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - Зъби 30,000.00 Следва оценяване

Зъби е късометражен филм засягащ два социални проблема, 

безработицата сред младите хора и насилието над животни. 

Семейство от смесен брак преживява с помощта на 

родителите на жената. Когато бебето им се ражда, 

отговорността нараства и взаимоотношенията им започват да 

се влошават. Появилите се различия във вижданията им за 

бъдещето, дистанцират младите родители. Борбите с кучета, 

изглежда са единственото спасение за мъжа. Един ден 

мечтата му за по-добър живот внезапно го напуска. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1707-17450 Музика

Фондация "Приятели на НСО" 

Фондация

Нов симфоничен оркестър 30 

плюс 99,999.00 99,999.00

Визията, мисията, целите и водещите принципи на Нов симфоничен 

оркестър стъпват на 30-годишната история на състава, дейностите, 

които организацията извършва сега в 32-ия си сезон и програмата и 

стратегията „Нов симфоничен оркестър 30+“, която се реализира в 

бъдещето.

30 ГОДИНИ НОВ СИМФОНИЧЕН 

ОРКЕСТЪР /от саунда на 

администрацията зависи саунда на 

оркестъра/

Мисията на Нов симфоничен оркестър е да 

предоставя сцена за изява и подкрепа на младите 

български музиканти. Целта е акумулиране на 

средства за осигуряване на концертната дейност на 

Нов симфоничен оркестър за представяне на 

ценностите на световната музикална класика пред 

широк кръг публики. 73562 73562

Нов симфоничен оркестър - една 

много степенна стратегия

Проектът Нов симфоничен оркестър - една 

многостепенна стратегия, надгражда дългогодишни 

инициативи, адаптирани към днешната действителност 

и предизвикателства, сред които Да си върнем 

музикалните таланти на България, Нов симфоничен 

оркестър отива по места, Музиката лекува, 

Партньорство с международни мрежи, Иновативни 

репертоарни политики, Развитие на системата на 

Годишен фонд, Привличане на нови млади музиканти в 

състава и утвърждаването им в професията. 94933.82 94933.82 Стратегия 23

Основната цел на  проект Стратегия 23 на Нов симфоничен 

оркестър е възстановяване на  работата на оркестъра и на 

Годишния фонд на нивата от преди Covid пандемията. 

Проектът предвижда провеждането на три симфонични 

концерта в зала България, които ще са основата на сезон 2022-

2023 и са по инициативата на оркестъра Да си върнем 

музикалните таланти на България. Така ще чуем български 

музиканти, които имат световна кариера, като Росен 

Миланова, Станимир Тодоров, Лора Чекоратова, Ели 

Карамфилова. 77605.88 0

ПРОГРАМА - ДЕБЮТИ - ПЪРВИ КРЪГ / I кръг / Музика - ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - От класическия струнен квартет до реквием за съня / 

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Работа с 

общности и групи в неравностойно положение - ИМЕ НА ПРОЕКТ 

- Музика при болните 23402,70 / 14976

Допуска се до втори 

кръг / Следва оценяване

Проектът „Пътят от класическия струнен квартет до #реквием 

за съня” е част от мисията на Нов симфоничен оркестър, която 

той следва неотменно вече три десетилетия – да дава път и 

поле за изява на млади неутвърдени български музиканти, 

предоставяйки им професионална сцена за изява. Тази мисия 

оркестърът следва по свой собствен начин – като инспирира 

желания и активира креативност в своите бъдещи музиканти и 

български таланти. Дава им път, но и самочувствие сами да 

намерят пътя към изкуството.

Проектът Музика при болните представлява 

серия от 3 концерта в Психиатричната 

клиника на УМБАЛ Александровска. 

Социалната ангажираност и обръщането с 

лице към проблемите на хората в 

неравностойно положение е белег за 

цивилизованост на обществото. Лечебната 

сила на класическата музика е доказанa в 

световни научни центрове и университети.  

Ефектът на Моцарт, открит през  1993 г. в 

Калифорнийския университет доказва 

положително влияние върху голям спектър от 

психиатрични и неврологични заболявания. Неприложимо

ORG2022-2209-1720-17451

Интердисциплинарен 

проект

"Нови драматургии" 

Сдружение Нови драматургии 2023 90,332.00 89,082.00

Проектът цели да развие и надгради дейностите на Платформа 

Нови драматургии с осъществяването на разнообразна програма, 

включваща разширяване съдържанието на дигиталната платформа 

dramaturgynew.eu, резидентска програма за международни 

артисти, образователна програма с теоретичен и практически фокус 

в съвременния танц, продуцентска и изследователска работа и 

утвърждаване на локални и международни партньорства. Важен 

акцент е развитието на организационния капацитет с привличане на 

сътрудници.  Неприложимо Неприложимо 0 0 Нови драматургии

Проектът цели да развие дейностите на Платформа Нови 

драматургии и нейния организационен капацитет, като 

задълбочава работата на сдружението в представянето 

и изследването на новаторски подходи в 

изпълнителските изкуства. Той включва няколко 

основни направления - развиване на критическа 

рефлексия върху тях и на нови форми на културна 

журналистика, резидентна програма с американски 

танцови артисти, куратори и теоретици, събиране на 

архив на съвременния танц в България. 48722.32 48722.32 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1738-17336 Театър "Ами да-6" ООД ООД "Проект: Развитие" 99,160.00 99,160.00

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

повишаване на организационния

капацитет на „Ами да - 6“ООД. Предвиждат се административни и 

структурни промени, които да

създадат адекватна среда за реализиране на художествените цели и 

задачи, насочени към

младежка аудитория: формиране на критическа мисъл, 

диалогичност и изграждане на

алтернативен начин за образование и популяризиране на 

класически литературни произведения

със средствата на театъра. Неприложимо Неприложимо 0 0

Подпомагане развитие на 

дейността на театър Ами да

Театър Ами да е изграден от професионалисти и 

съмишленици, чиято дейност е насочена към развитието 

и обогатяването на българския театър и утвръждаването 

му като част от духовната ни култура. Осъществяването 

на тези високи цели налага и непрестанното търсене на 

ресурси, чрез които тези цели да бъдат реализирани. В 

тази връзка изготвеният от нас проект е насочен към 

подпомагане на планираните творчески задачи и 

свързаните с тях дейности през 2022 година. 99826.04 0 Театър. Образование. Памет.

Проектът „Театър. Образование. Памет.“ е ориентиран към 

определена публика – учениците от 7. до 12. клас. Този факт е 

водещ в работата на екипа, защото към посланията на 

класическите текстове трябва да бъдат привлечени и 

приобщени млади хора. Стремежът ни е да спечелим на 

страната на живото изкуство именно юношите, тъй като сме 

убедени, че те са не само бъдещата образована и чувствителна 

театрална публика, а и мостът към идните поколения. 65667.04 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо



ORG2022-2209-1742-16720 Музика

ГРАНД МЮЗИК ПРОДАКШЪН 

ЕООД

"Професионален център за 

видеозаснемане и звукозапис" 199,900.00 99,950.00

ГРАНД МЮЗИК ПРОДАКШЪН ЕООД е създадена 16.03.2015 г., но е 

ангажирана с музикална дейност от 2020 г.

Настоящият проект „Професионален център за видеозаснемане и 

звукозапис“ има за цел да създаде трайно функциониращ център с 

най-високо технологично и техническо ниво на звук и 

видеозаснемане. Създаване на бранд за производство и 

продуциране на висок клас видео и аудио продукция. Настоящата 

дейност и перспективите са за привличане и продуциране на нови 

млади изпълнители. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1754-17297 Документално кино Б Плюс Филм ЕООД ДРУГАТА ИСТОРИЯ 114,730.00 99,990.00

Проектът ще създаде задълбочени и същевременно необичайни 

като авторска гледна точка и кинематографична форма 

пълнометражни документални филми за ярки, но слабо познати 

човешки съдби, които отразяват драматични отрязъци от епохата; 

необикновени събития, в които се оглежда историческа памет; 

предмети от всекидневието, в които се напипват натрупванията на 

многогодишен човешки опит. Останали извън официално 

осветените моменти на историята, те създават вкуса и аромата на 

непознатата, Друга история. Другият музей

Проектът ще утвърди "Б Плюс Филм" като водещ 

производител на аудиовизуални продукти за 

популяризиране на културно-историческото 

наследство. Предвиждат се пет документални филма 

за недостатъчно утвърдени музеи; виртуален тур на 

експозициите и дигитализирани артефакти, 

експонирани в Интернет. В условията на рестрикции, 

възникнали покрай пандемията, проектът ще 

стимулира дейността на компанията и подпомогне 

музейното дело и културния туризъм у нас. 100000 70000 ДРУГИЯТ МУЗЕЙ. СЛОВОТО

Проектът предвижда създаването и дигиталната 

трансформация на четири аудиовизуални творчески 

продукта - филм, подкаст, виртуален тур,  постановъчна 

филмова миниатюра - за всеки от подбрани пет 

литературни музея. В основата на търсенията е акцент на 

образованието чрез визуализация на писателското 

слово и увеличаване достъпността и атрактивността му 

за младото поколение. Проектът е творческо и 

иновативно надграждане на реализирания с подкрепата 

на НФК през 2021 г.  ДРУГИЯТ МУЗЕЙ. 100000 50000 Другият музей. Хората

Филми и VR  за необичайните музеи, които променят 

представата за културните ценности, подтикват развитието на 

културния туризъм. Историите на реални хора, чийто живот е 

свързан с тематиката на съответния музей, надграждат научно-

популярния разказ. Така се повишава артистичното 

съдържание и послание на филмите, създава се интерес към 

важни топоси на паметта. Неизкушената от подобни сюжети 

публика, благодарение на човешките съдби, разказани във 

филмите, се обръща и  към конкретните експозиции. 99779.77 96 034,98

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Кампании за 

адресиране на социален проблем чрез изкуство - ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - СТИГМА 29,990.00 Следва оценяване

Филм за трима души с психични заболявания и ежедневния 

им сблъсък с работодателите, здравната система  и, най-вече, 

с често дискриминиращото ги общество. Откровена и 

разголваща, драматургията превръща героите от пасивни 

разказвачи в протагонисти, които активно направляват 

действието. Така зрителите, увлечени в атмосферата на 

филма, искрено съпреживяват и се ангажират с проблемите 

на хората с психични болести. Целта е премахване на стигмата 

към тези хора или поне промяна на отношението към тях. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1759-17371 Нови медии

Криейтив Кет Дизайн ЕООД 

ЕООД

Развитие на двуезична онлайн 

платформа и създаване на 

годишно двуезично печатно 

издание ВИЖ! за българско и 

международно 

разпространение 86,973.00 86,973.00

Проектът предвижда развитието на новия двуезичен сайт на Виж!, 

който промотира българските култура и изкуство в страната и 

чужбина, както и създаването на ново за българския пазар печатно 

двуезично годишно списание. Проектът цели създаване и развитие 

на медийна марка, съчетаваща динамична комбинация от печатни 

и онлайн медии, със съвременен дизайн на високо ниво, 

отличителна фотографска и журналистическа култура и 

международно разпространение. Списание за култура и изкуство 

ВИЖ!

ВИЖ! е независимо безплатно печатно месечно 

издание за култура с осемгодишна история, което се 

разпространява в София, Пловдив и Бургас. В 

печатния си формат, както и в своята онлайн версия, 

изданието се стреми да отразява най-актуалното от 

различни сфери на културния живот у нас и по света. 

Всеки брой е тематичен и представя вече утвърдени, 

но и съвсем млади и понякога напълно нови артисти 

и техните постижения. 69 830 0

Двуезична версия и развиване на 

онлайн присъствието на списание 

ВИЖ!

Независимото издание за култура ВИЖ! има зад гърба 

си 9-годишна история, над 100 публикувани броя и 

утвърдена аудитория на български език. Предвид 

лавинообразно нарастващия брой англоговоряща 

аудитория в България през последните години, целта на 

този проект е да отговори на острата нужда от медия, 

която осигурява достъп до информация и приобщава 

тази голяма общност хора към културните събития и 

процеси в страната. Проектът предвижда създаване и 

развитие на двуезична онлайн платформа 63220.64 60000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1815-17448

Интердисциплинарен 

проект

Консулт Къмпани България 

ЕООД ЕООД

Продуциране и 

популяризиране на културно 

съдържание с автори жени 98,842.00 98,842.00

Консулт Къмпани България ЕООД е културна организация с фокус 

върху производството, иновациите,  разпространението, 

популяризирането, маркетинга и достигането до нови публики на 

културни продукти на автори-жени от разнообразни културни 

сектори - литература, кино, музика, интердисциплинарни проекти и 

др. Oсновна цел и в настоящия проект е продуцирането на културни 

продукти от различни жанрове и достигането до широка аудитория 

и повишаване на интереса към културно съдържание с автори жени. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Продуциране и популяризиране на културно 

съдържание на автори-жени до международни 

публики                 

Проектът цели продуциране и популяризиране на културно 

съдържание на творци-цени от разнообразен характер - 

литература, музика, кино, графични изображения и 

достигането до международни чуждоезични публики. 

Проектът залага на интердисциплинарен подход и иновативни 

маркетингови практики за популяризиране на българско 

културно съдържание в международни платформи. 99187.75 99 187,75 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1829-17187

Интердисциплинарен 

проект

Фондация "Ателие Пластелин" 

Фондация

Re/Визия - 15 години Ателие 

Пластелин и 11 години 

Джобен фестивал 100,000.00 100,000.00

Проектът е насочен към реорганизиране на ресурси и идеи за по-

оптимално използване на пространството на Ателие Пластелин и 

нови начини на взаимодействие с активна публика. Ще разработим 

две програми: 1.ВИДИМОСТ, която да се грижи за публичността на 

дейностите ни и 2. ИЗКУСТВО И СОЦИАЛНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ за 

млади хора, която с която да предаваме опит и да помагаме за 

генерирането на идеи. Във фокуса е честването на 15 годишнината 

на Ателие Пластелин и 11 години Джобен фестивал.

"Трансвреме" - 13 години "Ателие 

Пластелин" и 9 години "Джобен 

фестивал"

Като културен център в район "Оборище", ние 

целогодишно сме пространство - домакин на 

множество външни и собствени продукции. С този 

проект целим да развием организационния си 

капацитет и да повишим качеството на предлаганото 

изкуство, както и да достигнем до нови аудитории. 

Тъй като обхващаме широк диапазон от форми на 

изкуството, с годините сме сме доказали своето 

присъствие като уникален и значим за столицата 

център за култура. 99967.98 50000

Арт портали -10 годишен юбилей 

на Джобен фестивал и 14  г Ателие 

Пластелин

Проектът ще се стреми към повишаване на качеството и 

способностите на Ателие Пластенин за по-добро 

представяне на онлайн и стрийминг продукти на 

пространството. Във все по- продължителната Ковид 

вълна нашето ателие има за цел да се превърне в едно 

от водещите пространства - хъб за артисти и техните 

продукти. В този смисъл проектът е насочен да 

разширим дейностите си и да привлечем по-голяма 

разнородност от артисти, както и да достигнем до по-

голяма публичност в онлайн пространството. 99812.84 70000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1834-17275 Анимационно кино Студио "Змей" ООД

Проект за увеличаване на 

организационния капацитет, 

творческия потенциал и 

устойчивото развитие на 

анимационно Студио Змей 170,619.00 100,000.00

Студио Змей цели да повиши организационния си, артистичен и 

административен капацитет, гарантирайки устойчовото развитие и 

независимостта на компанията, обезпечаването на по-голям брой 

оригинални проекти, базирани на българска тематика, и 

привличането и професионалното развитие на местни артисти в 

сферата на анимацията.

"Съхраняване на българско 

културно наследство чрез 

оригинална съвременна анимация 

от Студио Змей"

Проектът цели разработване на оригинална 

концепция за съвременен анимационен сериал, 

заедно с всички необходими презентационни 

документи и елементи за разрастването и 

финансирането на концепцията от идея до финална 

продукция. Втори етап е организирането на 

представяния на концепцията на европейски 

медийни пазари с цел осигуряване на международни 

партньори и разпространители. 97.774 75000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1847-16757 Аудиовизуални изкуства Бъф Пикчърс ЕООД

Развитие на творческия и 

продукционен капацитет на 

компанията 100,000.00 100,000.00

Проектът има за цел да структурира работата в компанията, да 

сформира основно творческо ядро, което да извърша развойна 

дейсност в посока създаване на нови филмови проекти и начини за 

тяхното финасиране, да създаде документален филм за 

българските училища зад граница и да обособи постпродукционно 

студио, в което филмът да бъде финализиран и в последствие този 

ресурс да бъде използван за бъдещите проекти на организацията. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 "Поезия и кино"

Същността на проекта „Поезия и кино“ се състои в безплатно 

прожектиране на филма „Петя на моята Петя“, превърнал се в 

един от най-гледаните и дискутирани филми в последните 

години в България, в училищни пространства в малките 

населени места и последваща среща дискусия с член на 

творческия екип 100000 95 484,80

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Кампании за 

адресиране на социален проблем чрез изкуство - ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - Нищо не може да ни спре 2,956.84 Следва оценяване

“Нищо не може да ни спре” е документален филм за 

обезлесяването в България през разказа на Никола Рахнев - 

основател на Гората.бг - организация, която има за основна 

цел засаждането на нови гори и дървета в страната ни, с 

участието на стотици хиляди доброволци. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1853-17364

Интердисциплинарен 

проект АЗ СЪМ ВАРНА Сдружение

ЗА ЦЕННАТА АРХИТЕКТУРА 

ЧРЕЗ ИЗКУСТВО 93,674.31 93,674.31

Мултиплициране на комплексен интердисциплинарен подход за 

комуникиране значимостта на сградите – културни ценности като 

противодействие на тенденцията на безразличие към тях, 

обезличаването им и безвъзвратни загуби на НКЦ в България. Целта 

е комплексният подход да се приложи в още няколко града на 

България, след като моделът се е доказал във Варна. Провеждане 

Фестивал с културна програма и базар с цел утвърждаване на район 

от Стара Варна като артистична зона и привличане на нови публики. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Инициативата Варна арт хъб е за устойчиво развитие с 

ясни цели за следващите 5 г.за обединяване на 

ресурсите на артистични предприятия и пр-ва в една 

съвременна графична база и живописни ателиета,с 

изложбена и лекционна част  на обща площ от 261к.м.

Варна Арт Хъб обединява усилията,работата и активите на 

няколко творчески индустрии и пространства в едно 

печелившо за всички сътрудничество, Платформата върху 

която е изграден проекта е да се постигне устойчиво развитие 

с ясно дефинирани цели, консолидиране и развитие на 

съвременно оборудвани графична база и ателиета за живопис, 

с изложбена площ и лекционни зали,на обща площ от 261кв.м 

в центъра на гр. Варна. 79679.5 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1903-17294 Музика

Международен фестивал 

"Софийски музикални 

седмици" Фондация

Фестивалът между традицията 

и бъдещето 65,552.00 50,552.00

Фестивалът акцентира върху годишнините на велики световни и 

български музиканти. Дава път на млади музиканти, както и на 

специално написани творби като първата електроакустична опера 

на Ал. Врачанска, майсторският клас и авторската  постановка на 

В.Немирова и издаване на книга. Той е неизменна част от културния 

живот в София вече 53 г., като целенасочено развива предлагането 

на висококачествена музикална продукция, иницираща нови 

междусекторни партньорства и въвличане на нови аудитории. Неприложимо Неприложимо 0 0

Развитие на екипа, ребрандиране и 

модернизация на Международен 

фестивал Софийски музикални 

седмици

За 2022 г. Фондация Международен фестивал 

„Софийски музикални седмици“ планира 

осъществяването на цялостно обновяване на 

организацията, като са обхванати всички нива на 

дейност: организационно укрепване, развитие на 

административния капацитет, обогатяване на 

експертния ресурс, разширяване на партьорските 

мрежи, инвестиране в екипа и техническо оборудване с 

цел добавяне на иновативно предлагане и достъп, както 

и подобряване на творческия продукт чрез 

дигитализация на културно съдържание и архив. 39771.91 38891.91 Бъдещето днес

Проектът „Бъдещето днес“ представлява изцяло нов модул от 

концерти с вход свободен, част от 54-тия Международен 

фестивал„Софийски музикални седмици“ през 2023 г., и цели 

да представи млади български изпълнители, които рядко 

гостуват в родината си, но вече развиват активна 

международна кариера. Ще бъдат осъществени колаборации 

с техни вече утвърдени в родината колеги, а младите 

музиканти ще бъдат подълнително насърчени и чрез издаване 

на сборен компактдиск. 11410 11410 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1911-17044

Интердисциплинарен 

проект

Асоциация за изкуство и 

младеьки инициативи 

"Студията" Сдружение

Между дигиталното и 

реалното Vol.2 99,847.00 99,847.00

Между дигиталното и реалното Vol.2  е продължаваща стратегия  на 

АИМИ Студията за развиване на социален инструмент за превенция 

на дигитални зависимости при деца и  юноши чрез създаване и 

разпространение на  интерактивни творчески проекти в дигитална, 

сценична и градска среда- провеждане на ателиета и уъркшопи, 

заснеманене на спектакли и презентации, създаване на мюзикъл, 

уличен спектакъл ,изиграване на театрални представления на живо 

и провеждане на двудневен мини фест в градска среда. Неприложимо Неприложимо 0 0 Между дигиталното и реалното

Между дигиталното и реалното е едногодишна 

стратегия  на АИМИ Студията за прилагане, 

утвърждаване и развиване на социален инструмент за 

превенция срещу дугитални зависимости при юноши 

чрез създаване и разпространение онлайн и офлайн на 

интердисциплинарни  и интерактивни творчески 

проекти в дигитална, сценична и градска среда - 

провеждане на творчески ателиета, заснемане и онлайн 

разпространение на спектакли и изиграване на 

театрални представления на живо. 99691.08 75000 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Отнася се до всички 34,970.00 34,970.00

Отнася се до всички е проект за създаване на музикален 

спектакъл по пиесата „Към всички заинтересовани“ от Дана 

Сидерос,  с интегрирани в него лични  текстове на 

участниците, създадени  по време на  лаборатория за 

творческо писане.  Проектът включва  и създаване, заснемане  

и разпространение в дигитална среда  на кратки видео 

продукти, които утвърждават личното творчество на 

участниците и стимулират  индивидуалната им креативност 

като ефективен метод за  личностно развитие. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1915-16567 Културен мениджмънт ВТ Ивентс  Сдружение

В СРЕДАТА:културни практики 

с перспективи 119,315.00 99,850.00

В СРЕДАТА: културни практики с перспективи е образователна 

програма за културни мениджъри, които ще работят с ресурсите на 

градовете Велико Търново и Габрово. Програмата ще даде 

практични знания за начини на работа с местните общности,каузите, 

ценностите, екипите и моделите на работа. На фокус ще бъдат 

поставени инициативи от неправителствения сектор, както и добри 

примери от работата на културни институции и крос секторни 

партньорства. ТАМ - от октомври до октомври

ТАМ  от октомври до октомври е едногодишна 

програма за продуциране на български творци 

работещи в сферите на изобразително изкуство, 

музика и театър. Създаденото артистично 

съдържание по проекта ще бъде представено на 

сцената на пространство за култура и социални 

инициативи ТАМ - Велико Търново и ще включа 

допълнителни образователни инициативи с учащи от 

средни и висши учебни заведения в града. 51 793,36 48000 Бъдеще За КДК

Бъдеще За КДК е интердисциплинарен проект, който 

чрез история, архитектура, визуални изк.,театър и танц 

иска да възроди старата фунция на бившият Клуб на 

Дейците на Културата. Екипът на ТАМ се заема с 

възстановяването, както на сградата, така и на историята 

на клуба чрез разлини артистични намеси в 

пространството базирани на архи събран от антрополог 

и архитект, които сме поканили да работят с нас. 

Архивът ще бъде публичен и достъпен на два езика. 89277.46 88877.46 ТаМ в квартала

ТаМ в квартала е проект целящ да развие ресурсите на 

местната артистична общност живееща в квартал Варуша Юг. 

Пространството за култура и социални събития ТаМ се намира 

в сърецето на Варуша Юг и ще действа като събирателна точка 

за местните културни оператори. Програмата предвижда 12 

събития в различни области на изкуството. 26727 26727 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1923-17389 Театър

Съюз на артистите в България 

Сдружение

Развитие и реализация на нови 

събития - САБ 2023 111,991.00 100,000.00

Проектът Развитие и реализация на нови събития САБ 2023 е с фокус 

надграждането на регулярните дейности на организацията и 

позиционирането им в публичното пространство. Ще бъдат 

привлечени нови читатели в библиотеката на САБ, чрез 

поддържането и модернизация на базата и организиране на 

специални срещи и тематични беседи с цел опознаване на 

библиотечния фонд и архива. Ще се реализират и част от 

творческите дейности от програмата на Софийския театрален салон. Един век по-късно

"Един век по-късно" е интердисциплинарен проект, с 

който ще бъде отбелязана 100 годишнината на Съюза 

на артистите в България. Проектът включва 

реализация на документален филм в 3 серии - 

копродукция с Българската национална телевизия и 

създаване на дигитална платформа, която представя 

45 годишната история на наградите на САБ. 79996.67 79996 Неприложимо Неприложимо 0 0

БИБЛИОТЕКА САБ - МОДЕРНО КУЛТУРНО 

ПРОСТРАНСТВО

Затварянето на читалнята на библиотека САБ и изключването 

на парното отопление заради пандемия Ковид 19 нанесоха 

непоправими щети по дограмата в помещенията, несменяна 

от времето на строеж на сградата през 1935г. След две 

наводнения се влоши положението с подовата настилка, 

стените и санитарния възел на обекта. Амбицията ни е да 

осигурим смяна на старата дограма и дигитализация на 

уникалния по рода си архив, единствен в цяла България 

събиран, съхраняван и допълван повече от век. 45146.95 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1948-17455

Интердисциплинарен 

проект Портокал ООД

Разширяване и надграждане 

на дейността на Портокал ООД 

чрез прилагане на иновативен 

модел за култивиране на 

публики за авторско кино в 

страната и чужбина 99,467.00 99,467.00

Стратегията за достъп до широка публика за авторско българксо 

кино залага на трансмедийния наратив, в който даден филм е 

изходната точка, а различни артистични форми /концерт-спектакъл, 

изложба, книга и др./ създават цялостно преживяване чрез 

синергията на формати и платформи. Всеки отделен продукт 

реферира и информира възприятиято на останалите елементи, с цел 

част от неговата естествена аудитория да мигрира и към другите 

инициативи, както и към — или от — киносалона.

Творческо, финансово и 

стратегическо развитие на 

портфолио от дебютни филмови 

проекти на млади български 

режисьори

Устойчиво надграждане на дейността на "Портокал" с 

цел творческата подготовка и финансиране за 

производство и разпространението на дебютните 

авторски филми - европейски ко-продукции на млади 

български режисьори в условията на мерките за 

ограничение на Covid 19 пандемията и техния ефект 

върху културните институции и бизнеса. 80 360 65000 Неприложимо Неприложимо 0 0 12 месеца януари

12 МЕСЕЦА ЯНУАРИ предлага нов подход към 

популяризирането на културен продукт, развитието на 

публики и културния диалог, основан на принципа на 

трансмедийния наратив, в който различни артистични форми 

/концерт-спектакъл, изложба, книга, прожекции и дискусии/ 

съществуват не само самостоятелно, а и създават цялостно 

преживяване чрез синергията на разнообразни формати и 

платформи. 71574.16 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1953-17456 Театър

Сдружение Реплика 

Сдружение

Реплика - интеграция на 

свободната сцена 3 89,336.00 89,336.00

Сдружение Театър Реплика ще проведе следните артистично-

обучителни дейности: програма Нова Реплика с Ателие за 

драматургично писане с Георги Тенев на тема Всички са свободни, 

Ателие за нова драма с Явор Гърдев и продуциране на един 

селектиран спектакъл; разпространение на спектаклите от 

репертоара на ТР: Престъпление и наказание, Ходене по кръчмите, 

Списък на всички страхотни неща, Венчани за небесата, Нежеланите; 

Реанимация – живот наново.

Реплика - интеграция на 

свободната сцена

Проектът съдържа няколко дейности: 1. Проект 

Престъпление и наказание - театрален сериал, реж. 

Георг Жено 2. Фестивал-лаборатория NEDRAma 

international - включващ фестивална програма с 

представления и лаборатория за създаване на нова 

драматургия и театрални откъси по нея 3. 

Интердисциплинарно ателие за документален театър - 

 театрални работилници, семинари и обучения с 

акцент документален театър 4. Репертоар Реплика

97445.16 90000

Реплика - интеграция на 

свободната сцена 2

Проектът съдържа няколко дейности, които да се 

осъществят в рамките на 2022 година, като основните 

цели са:  да се продължат и доразвият добрите практики 

от осъществяването на дейностите, финансирани по 

гранта за частни организации в областта на културата на 

НФК за 2021; Подържане и разширяване на периметъра 

на партньорства с други творчески организации, артисти 

и творчески пространства. Създаване на 

висококачествен, съвременен културен продукт. 99880 45000 NEDRAma

Проектът NEDRAma включва организацията и провеждането на 

фестивал-лаборатория NEDRAma international и всички 

съпътстващи събития като: първа сценична изява на нова 

българска драматургия; нови документални спектакли, 

селекция нови български представления с фокус съвременна 

драматургия и документален театър, три международни 

представления от Латвия, Румъния и Полша, лекция на тема 

свързана със съвременни тенденции в сценичните изкуства, 

както и начини за творческо предприемачество 52880 РЕЗЕРВА

ПРОГРАМА - ПУБЛИКИ  - ИМЕ НА ПРОЕКТ - Стратегия за 

сдружение 25,745.00 Следва оценяване

Проектът Стратегия на сдружение Реплика предвижда 

разработването на изследователска програма и на 

маркетингова стратегия, обхващаща бъдещ период от 3 

години от дейността на сдружението. Разполагането с 

необходимите знания и анализ за поведението и нагласите на 

аудиториите, както и инструменти за тяхното разширяване са 

средствата за постигане не само на необходимата пазарна 

устойчивост на творческите колективи, но и да допринесат за 

приобщаването на повече хора към театралното изкуство. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-1957-16950 Танц Арт Линк Фондация

Derida Dance Center сезон 22-

23 151,764.33 99,998.53

Дейностите на проекта са пряко насочени към развиване и 

надграждане на организационния и творчески капацитет на 

Фондация Арт Линк, привличане на нови публики и налагането на 

Сцена Дерида като пространство за танцови и театрални продукции, 

резидентска програма, обучения, тренинги, тестване на нови 

технологии, лабораторни и експериментални проекти, 

конференции и др. което да служи, както на Компания Дерида, така 

и на останалите артисти на свободна практика. Derida Dance Center-Сезон 20-21

Derida Dance Center-Сезон 20-21 предвижда дейности 

по изпълнение на сезон 2020-2021 на Сцена ДЕРИДА-

пространство за съвременно изкуство и култура. 

Фокусира се върху представяне на разнообразно 

културно съдържание от независими български и 

международни артисти, реализация на текущи 

национални и международни проекти, продукции на 

организацията, както и в квалификация и обучение на 

български артисти, адаптирани към рискова среда на 

COVID-19. 99885.44 70000 Derida Dance Center Сезон 21-22

“Derida Dance Center - Сезон 21-22” е мащабно проектно 

предложение фокусирано върху осъществяването на 

ключови дейности, свързани с цялостната работа на 

организацията за 2022 г. на национално и 

международно ниво. Стратегически направления: - 

Представяне на съвременно изкуство и култура от 

национален и международен характер; - Обучение; - 

Развитие на национални и международни партньорски 

мрежи; - Международно турне.

100000 75000 Устойчиво развитие на Сцена Дерида

Проектът включва дейности по национално и международно 

разпространение на продукции на Компания Дерида, 

включване на международно и българско културно 

съдържание в ежемесечната програма на Сцена Дерида, 

провеждане на работни ателиета, обучителна програма, 

изследвания и други дейности с цел устойчиво развитие и 

създаване на предпоставки за следкризисно възстановяване 

на независими артисти в сферата на изпълнителските изкуства, 

развиване на партньорства и обогатяване на културното 

съдържание 99997 99997

ПРОГРАМА - ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ / Модул Организатори - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 

ЗА ХОРЕОГРАФИ 20,000.00 Следва оценяване

Програма за развиване на задълбочена професионална 

компетенция на 6 млади хореографи за цялостно подготвяне 

и създаване на сценичен продукт под менторството на арт. 

ръководител и екип от композитор, визуален артист, 

светлинен дизайнер, драматург и арт мениджър. Участие в 

работни срещи с чуждестранни гост-хореографи на СЦЕНА 

ДЕРИДА и разработване на индивидуални планове за бъдещо 

професионално кариерно развитие, обвързани с контакти с 

професионални мрежи и колеги в България и чужбина. Неприложимо Неприложимо



ORG2022-2209-2005-17190 Културно наследство

ЖИВИТЕ БЪЛГАРСКИ КОРЕНИ 

Фондация РАЗЛОЖКА СВАТБА 99,945.00 99,945.00

Настоящия проект цели възстановяване и РЕАЛНО провеждане на 

автентична „РАЗЛОЖКА СВАТБА“, с всички съпътстващи обрядно – 

ритуални дейности, битували в живота на хората от региона на 

Разложката котловина, в края на 19в. и началото на 20в. Проектът 

не предполага театрална възстановка, а истинско провеждане с 

всички съпътстващи съвременни норми от юридическо естество.

Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-2030-17376

Интердисциплинарен 

проект

Фондация 180 Градуса - 

лаборатория за иновативно 

изкуство Фондация

10 години 180 градуса - 

лаборатория за иновативно 

изкуство 113,592.00 99,952.00

10 години 180 градуса - лаборатория за иновативно изкуство - 

стратегия за едногодишна програма. Развитие на иновативен 

образователен проект Community lab и  юбилейно фестивално 

издание. Неприложимо Неприложимо 0 0

Фестивал 180 градуса - 

лаборатория за иновативно 

изкуство

Лаборатория за иновативни изкуства 180 градуса е едно 

от най-иновативните събития за съвременно изкуство, 

случващи се в България. 180 градуса е не само 

фестивал, но и платформа и лаборатория за съвременна 

музика, танц, театър, дизайн и архитектура. 180 градуса 

е експеримент, който провокира изкуството, публиката, 

артистите и пространството. Мисията на екипа на 180 

градуса е да предостави условия на млади артисти да 

развиват иновативните си творчески идеи. 62882.95 50000 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - МОБИЛНОСТ СЕСИЯ I - ИМЕ НА ПРОЕКТ -  Демос 

България 14,757.99 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-2034-16459 Музика АЛЕГРА ФОНДАЦИЯ

Фестивал и академия Алегра 

2023 187,660.00 86,870.00

Фестивал и Академия Алегра е модерен международен форум с 

осемгодишна история, който успешно привлича световноизвестни 

музикални педагози и концертиращи музиканти.

През месец юли 2023 г. предстои да бъде проведено деветото 

издание на фестивала. Започнала своето съществуване като 

международна лятна академия, Allegra израства като иновативен 

проект в областта на музикалното образование и фестивал с 

динамично и устойчиво развитие и принос в международния 

културен обмен.

Фестивал и академия Allegra, Русе 

2021

Фестивал и академия Allegra, Русе 2021 г. е  проект в 

сферата на класическата музика замислен като 

ежегоден летен фестивал. През месец юли 2021 г. 

предстои да бъде проведено седмото издание на 

фестивала, в рамките на което освен майстроски 

класове и концертна програма предвиждаме 

доразвиване на проекта ни OrchestrAMATA,  

провеждането на трети кръг на Allegra International 

Competition, както и създаването на Младежки 

фестивален оркестър Allegra. 55107.57 55107.57 Фестивал и академия Алегра 2022

Фестивал и академия Алегра е  модерен международен 

форум в областта на класическата музика и музикалното 

образование със седемгодишна история.   През месец 

юли 2022 г. предстои да бъде проведено осмото 

издание на фестивала, в рамките на което освен 

майстроски класове и концертна програма ще включва 

провеждането на трети кръг на Allegra International 

Competition, както и създаване на Младежки фестивален 

оркестър Allegra. 90106.54 70000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-2131-17265 Музика Асенко 7 ЕООД ЕООД

Създаване на пространство за 

професионално развитие на 

музиканти към Music rooms 

Burgas 71,778.00 70,578.00

Създаване на репетиционни за учениците на Music rooms Burgas, 

професионални музиканти и любители. За да се проследи ефектът, 

по време на проекта ще участват до 15 ученика с изявен афинитет 

към музиката, без значение от пол, възраст, етнос и т. н., които ще 

ползват репетиционната и с помощта на преподаватели от школата 

ще усъвършенстват музикалните си умения. Напредъкът на 

учениците ще се записва с видео камера -ще се монтира видеоклип. 

Проектът ще приключи с концерт на ученици и професионалисти. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Общообразователен музикален курс за деца 15,000.00 15,000.00

 В рамките на проекта ще бъдат проведени 36 срещи с 

отворен достъп за деца.Te ще имат възможност да се 

запознават по интересен и интерактивен начин с различен 

музикален инструмент, с помощта на нашите преподаватели. 

Срещите ще бъдат записани и части от тях ще бъдат 

промотирани в интернет пространството. Целта на проекта е 

да се представи форматът Общообразователен музикален 

курс и да се постави началото на регулярни занятия за 

запознаване с музикалното изкуство от най-ранна възраст. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-2209-17359 Изящни изкуства Реалити Байтс  ЕООД

Годишна програма на 

пространство КО-ОП 2023 139,157.00 100,000.00

Годишна програма на арт пространство КО-ОП, включваща 

изложби и образователни дейности с локални и международни 

участнци. Организационна стратегия и модернизиране на 

пространството, които да отговарят на нуждите на организацията. Неприложимо Неприложимо 0 0

Едногодишна програма на арт 

пространство КО-ОП и онлайн 

платформа BE DUENDE

Проектът има няколко основни аспекта. Артистична 

програма с 13 изложби, 4 сайт-спесифик намеси, 1 

фестивал и 3 ексклузивно онлайн изложби. 

Образователна програма с 5 курса. Въвеждане на 4 

иновации с технологичен и организационен характер. 

Програмата е подбрана, така че да се впише в 

концептуалната и творческа посока на организацията и 

изпълнява целите на финансиращата институция - 

привличане и задържане на публики, постигане на 

финансова устойчивост и поддържане и осъществяване 

на партньорства. 99912.76 99912.76 Ателие От общността за общността

Ще създадем принт ателие с ризограф с 5 цвята и фотопринтер 

с изкл. високо качество, предназаначено за общността от 

илюстратори, дизайнери, художници и фотографи като по този 

начин ще имат достъп до инфраструктура освен за принтене, 

но и за създаване на печатни публикации и зинове. Ще се 

провеждат работилници за работа с ризограф, създаване на 

фотокниги и създаване на зинове. В рамките на ФИГ.3 ще 

направим и изложба на независими печатни публикации. 97188 97188 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-2219-17098

Интердисциплинарен 

проект Феникс Арт Нетуърк ООД ООД Да говорим чрез изкуство 95,671.00 87,821.00

Проектът Да говорим чрез изкуство има за цел да анализира и 

формулира политики, стратегии, добри примери за 

ресоциализиране на артисти и публика чрез изкуство в пост-

ковидния период, да реализира международни партньорства за 

развитие на малки населени места чрез култура, да надгражда 

образователните програми за допълващи знания и умения, да 

работи в дигитална среда, да подкрепя първи изяви на млади и 

независими творци, използвайки нови мениджърски и 

маркетингови подходи, споделяне на ресурс. Неприложимо Неприложимо 0 0 Crossroads

Дейността на организацията за 2022 е под мотото 

„Crossroads“: Пресичане на реалност и виртуалност, на 

сцена и на екран Артистът като публика и публиката като 

артист Екранът като творческо пространство Пресичане и 

взаимодействие на култури Пресичане на 

конвенционално и нетрадиционно Проектът е част от 

дългосрочната концепция за обучение на артисти в 

областта на екранните, музикалните изкуства, с 

актуални метод, професионално интегриране в 

динамично-променящата се среда и пазар .

52597.66 30000 Възстановяване чрез промяна

Проектът „Възстановяване чрез промяна“ има за цел 

трансформиране на организацията в управленски, 

изследователски, образователен, комуникационен план. 

Насочен е към изследване на тенденции, добри практики, 

обмен на нови визии в управлението на артистичния сектор и 

културните организации с акцент партньорства в Сърбия, 

Италия, САЩ, децентрализация, млади независими артисти, 

дигитализация, професионални мрежи. Въвежда умения за 

кризисен мениджмънт, самоменажиране, психология на 

изпълнителството. 64056 42166 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-2219-17298 Цирк ВАЛЕЗОВ  ЕООД

ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 

РАЗВИТИЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА 99,964.00 99,964.00

Създаване и реализиране на нов огнено светлинен спектакъл 

Златната ябълка, базиран на българската фолклорна приказка. 

Развитие на съществуващите спекакли Квазар, Последната сватба на 

Царя - Номинирана за награда ИКАР 2022, Легендите, Инсендио +, 

Пробуждане. Реализиране на артистично ателие с гост хореограф 

Войта Стобенко за повишаване на уменията на екипа, създаване на 

нови хореографии и надграждане на съществуващите. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-2230-17400 Музика Аутентик Фондация Places 62,581.00 52,920.00

Places е серия от концертни и образователни събития на Живко 

Василев квинтет и Арифа бенд.Музиката им отвежда слушателя на 

пътешествие през Балканите,Ориента и след това към 

американския джаз,който с вкус се съчетава с красивите класически 

и фолклорни световни традиции.Комбинацията е толкова умело 

смесена,че потокът, докато преминава между стилове,звучи 

изключително естествено.

Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Пей умно

Проектното предложение включва създаване на Дигитално 

помагало за начинаещи по българско народно пеене, на 

български и на английски език. Помагалото ще е първото от 

планираните помагала за всички фолклорни инструменти в 

България.Помагалото е дигитално и двуезично,това ще улесни 

достъпа до него от всяка интернет точка на света. Текстовете в 

него ще бъдат субтитрирани на български и английски език, за 

да имат възможност да го ползват и хора със слухови 

увреждания. 14570 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - ЕТНО България 14,980.00 10,420.00

ЕТНО България има за цел да събере състав от млади 

любители-музиканти на възраст 18-29 години от различни 

националности и обществени слоеве в интензивен музикален 

лагер, с цел създаването на нова и уникална музикална 

програма, която отразява културното наследство на всеки 

един от участниците. Чрез редица музикални работилници, 

участниците ще изследват собственото и взаимното си 

музикалното наследство, което ще доведе до по-висока 

осведоменост и оценяване на българската и чуждите култури. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-2240-17457 Културен мениджмънт Енсоо Сдружение

ЕНСОО 2022 - устойчиво 

развитие и творческо 

обогатяване 99,950.00 99,950.00

Проектното предложение има за цел да развие творческия и 

мениджърски потенциал на театрално сдружение Енсоо. Основни 

цели са създаване на културен продукт с висока художествена 

стойност, предназначен за широка аудитория, разработване на 

маркетинг стратегии, дигитализация, развиване на 

организационния капацитет, дълготрайни партньорства, 

повишаване на приходите с 50%. Изпълнението на тези цели, ще 

гарантира устойчивото развитие на организацията. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Енсоо 2022 - творческо развитие и социално 

интегриране

В проектната дейност на Сдружение ,,Енсоо‘‘ се предвиждат: 

драматично представление с актуална проблематика; 

развиване на ,,Арт терапията‘‘ в България и възможността за 

принос към социални дейности; развитие на обучителни 

процеси, с дейността ,,Шекспирова реч‘‘.  Организиране на 

уъркшоп/ класове, пряко насочени към английският автор 

Уилям Шекспир и спецификите на творчеството му. 80020 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-2245-16956

Интердисциплинарен 

проект Фондация "Беглика" Фондация БЕГЛИКА ФЕСТ 2023 114,662.00 90,971.00

Беглика Фест e пространство за алтернативна култура. Традиционно 

артистичната програма на Беглика Фест включва музика, театър и 

цирк, образователни инициативи, занаяти, художествени ателиета и 

др. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-2246-16487 Театър

ТЕАТЪР ДАНИ И ДЕСИ ООД  

ООД

Посланици  на българското  

куклено изкуство 55,036.00 55,036.00

Идеята  на проекта е за дигитализация на част от продукцията на 

Театър Дани и Деси, както и аудиозапис на приказки,  

позиционирани в онлайн пространството.С реализирането на тези 

идеи, много деца в България и извън нашите граници, ще могат по 

всяко време да се докоснат до българското изкуство.Другото 

направление на трупата е представяне на безпл.спектакли за 

българските деца в чужбина, за да помнят и съхраняват 

българскаото слово, да се запознаят с български автори и  

българско куклено изкуство. Неприложимо Неприложимо 0 0    Театър  Дани и Деси - 2022г.

Проектът Театър Дани и Деси – 2022 г. е насочен към 

развитието на кукленото изкуство в България и неговата 

дигитална адаптация в онлайн среда. разработване и 

развиване на уеб сайт регулярни дейности нов 

спектакъл и иновация    79105.12 0 Медени приказки в  Област Хасково

Основната цел на проекта е трупата на Театър Дани и Деси да 

възстанови, развие и надгради своята дейност - представяне 

на куклени спектакли пред детска аудитория

Като продължение на дългогодишната си традиция, творците 

ще зарадват детската публиката в отдалечени и малки 

населени места в Област Хасково с куклен спектакъл за 

началото на Новата учебна 2022/ 2023г. по приказки - 

нематериално културно наследство за България Творчеството 

на трупата ще бъде популяризирано чрез дигитализация 14983 14983 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-2322-16969

Интердисциплинарен 

проект

Малка Театрална Компания 

ООД

Малка Театрална Компания - 

растеж и нови пазари 100,000.00 100,000.00

Проектът МАЛКА ТЕАТРАЛНА КОМПАНИЯ - РАСТЕЖ И НОВИ ПАЗАРИ 

ще подпомогне повишаването на организационния капацитет  на 

компанията, въвеждането на планираните иновации, дигитална 

трансформация и непрекъснатото подобряване на предлаганото 

творческо съдържание, като същевременно с това ще осигури 

дългосрочно ангажиране, задържане и развитие на 

административния екип с акцент върху повишаване на 

ефективността на работата.  

Малка Театрална Компания - 

дигитални хоризонти

"Малка Театрална Компания - дигитални хоризонти" 

е проект, в който настоящата криза се разглежда като 

възможност за трансформация на компанията и 

качествено надграждане на дейността й. Двигател на 

тази промяна ще бъде непрекъснатия стремеж към 

иновации на театралната компания съчетан с богатия 

опит на нейния екип. 99 979,43 70000

Малка Театрална Компания - 

Дигитализиране и устойчиво 

развитие

През последните две години Малка Театрална 

Компания, полага много усилия да актуализира своята 

стратегия за развитие и да работи активно в посока 

дигитална трансформация и устойчивост. Настоящият 

проект ще ѝ даде възможност да ускори започнатия 

преход и да увеличи капацитета си чрез въвеждане на 

нов иновативен продукт /дигитални кукли/, привличане 

на партньори, увеличаване компетенциите на екипа и 

ползването на експертна помощ. 99993.59 50000 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - МОБИЛНОСТ СЕСИЯ I - ИМЕ НА ПРОЕКТ -  ТУРНЕ НА 

ПЪТУВАЩИЯ ФЕСТИВАЛ ЛЯТНО ТЕАТРО 12,860.05 0.00

Проектът цели да осигури подкрепа за пътните разходи на 

участващите трупи и артисти в пътуващия фестивал ЛЯТНО 

ТЕАТРО. Фестивалът се случва за втора поредна година. 

Неговата мисия е да развива публиките в по-малките 

населени места, като предлага качествени творчески 

продукти в крак със съвременните тенденции. Фестивалът е с 

безплатен достъп и се реализира с подкрепата на 16 общини 

и НФ КУЛТУРА. Участват 2 театрални компании, четирима 

индивидуални артисти, местни формации и таланти. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-2323-17464 Аудиовизуални изкуства

Институт за съвременно 

изкуство - София Сдружение Суперпозиции 3: Триангулации 108,533.00 99,983.00

Проектът се ръководи от принципа, че интердисциплинарността е 

основен вектор в съвременната художествена практика. Целта на 

програмата е да представи поредица от международни 

образователни семинари и изложбена програма, които ще 

обследват връзките между изкуство и екология; град и социални 

движения; наука и образование; храна и природа, като този път ще 

наблегнат върху процеса и изследователската работа между 

художници, медиатори, куратор и експерти в дадена научна област.

 Суперпозиции. Годишна 

изложбена програма на ИСИ-София

Проектът за годишна международна програма се 

ръководи от принципа, че интердисциплинарността е 

основен вектор в съвременната художествена 

практика. Поредицата изложби разглеждат връзките 

между изкуство и полета като: политика/поетика; 

наука и технологии; популярна култура; пол и 

социални движения; екология и миграции. 

Дискурсивните двойки се оглеждат в структурата на 

всяка изложба - диалог между двама автори - един от 

България и един гост. 99 390,43 98838.43 Суперпозиции 2: Заплитане

Проектът за годишна програма за административно 

укрепване и международна дейност на ИСИ-София се 

ръководи от принципа, че интердисциплинарността е 

основен вектор в съвременната художествена практика. 

Целта на проекта е да развие програмата от изложби, 

посветени на политиката, науката и технологиите, 

популярната култура, пола и социалните движения, 

екологията и миграциите. Обхватът от дейности 

предвижда освен създаването на културни събития и 

активен творчески обмен между куратора и художника 99692.63 90000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-2324-17463 Музика ФОР Ю АРТ ЕООД ЕООД

МУЗИКАЛНА МУЛТИЖАНРОВА 

ИНТЕРАКТИВНА ПЛАТФОРМА 

ПЕСЕНТА НА ВЕТРОВЕТЕ 82,620.00 82,620.00

Създаване на музикална мултижанрова интерактивна платформа 

Песента на ветровете, в чийто концерт-спектакли имат възможност 

да се изявяват изпълнители и автори от различни музикални 

традиции - класика, джаз и фолклор,  изграждайки един нов 

музикален език, в който комуникацията и  сливането 

на музикалните хоризонти е по-важна от жанровата принадлежност 

на изпълнителите.  В  изявите на платформата музикантите се 

колаборират  с представители на други видове изкуства - 

мултимедия, танц, театър. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-2327-17146 Театър ВИП Рент ЕООД

ТЕАТРАЛ.БГ - онлайн медия за 

театрални новини 58,525.00 48,625.00

ТЕАТРАЛ.БГ е онлайн медия за ИЗПРЕВАРВАЩИ новини при 

създаването на театрални произведения. Новините са изградени 

чрез текст, изображения и акцент върху ВИДЕО СЪДЪРЖАНИЕ. 

ВИДЕО ФОРМИТЕ са интервюта, трейлъри и спотове. Целта е 

разширяване на театралните аудитории, особено сред по-младите. 

Фокус на кандидатурата е създаването на оптимален редакционен 

екип. Стратегията е - чрез интригуващи новини, през 

любопитството, към бърза, лесна и удобна покупка на билет за 

ТЕАТЪР. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-2336-16961 Музика Ментол ООД ООД

New Music Now / Нова музика 

сега 88,756.00 68,656.00

Този проект има четири предишни издания, подкрепени от фонд 

Култура към Община Варна. Идеята ни е да представим нова 

българска музика на нашата сцена. Фокусът идната година е 

фестивал с участието на проекти с брас програми на големи 

формации музиканти. Предвидили сме да представим пред 

варненска публика и гостите на града в активно туристическо време 

шест стойностни музикални проекта. Доверяваме се на имена, 

получили признание от години - Велислав Стоянов, Мартин Ташев, 

Милен Кукошаров и още. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2209-2339-17458 Танц Хетероподи ООД

"Тяло и танц, реално и 

виртуално" - план-стратегия за 

създаване на постоянно 

действаща танцова компания 171,742.00 99,847.00

'Тяло и танц, реално и виртуално' е едногодишна план-стратегия с 

тригодишен хоризонт на 'Хетероподи' ООД за създаване на 

постоянно действаща танцова компания с дългосрочен приоритет 

Танц-Технологии-Науки-Здраве-Благосъстояние. Програмата за 

2023 година включва 2 нови танцови продукции, пътуващ семинар 

в 5 града, образователни инициативи и творчески VR

лаборатории из страната за професионалисти и любители.

Годишна Програма на Компания 

Хетероподи

С тази кандидатура продуцентска компания 

Хетероподи иска да заяви нова посока в развитието 

си, като се разгърне в танцова компания с постоянно 

нает екип, която представя и разширява 

изпълнителските изкуства.  Акцент в насоката й е 

междусекторното сътрудничество, с което отстоява 

иновациите, креативността и разнообразието в танца. 99,420.82 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 50 стъпки с Хетероподи

Проекта „ 50 стъпки с Хетероподи“ е замислен да задвижи 

план по създаването на постоянно действаща самостоятелна 

танцова компания у нас, която има стабилен и значим принос 

в развитието на сцената и публиките.Планираните дейности 

включват - създаване и представяне на две висококачествени 

сценични творби, изследвания в областта на 

взаимодействието между танц и технологии, и движенчески 

обучителни и творчески активности за професионалисти и 

любители. 91931.84 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо



ORG2022-2309-0013-17373 Музика

 "Опера за България" 

Сдружение Летни музикални празници 99,993.00 99,993.00

Реализацията на предвидените дейности по проекта „Летни 

музикални празници“ ще допринесе за реализиране на стратегията 

на Сдружение „Опера за България“. Осъществяването на 

артистичната програма на „Летни музикални празници“- Видин - 

2023 ще допринесе за увеличаване на достъпа до култура в 

периферните територии на България, а представянето им във 

виртуалното пространство ще осигури достъпност на всякакви 

публики без ограничения във време и пространство. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-0028-17466 Документално кино Филм стрийт ЕООД ЕООД

Устойчиво оптимизиране на 

дейността на ФИЛМ СТРИЙТ 

ЕООД 99,767.00 98,022.00

Устойчиво опимизиране на дейността на Филм Стрийт ЕООД е 

прокет за повишаване на административния и творчески потенциал 

на организацията и повишаване на нейната конкуретоспособност. 

Създаване на 3 документални филми - 1 пълнометражен и 2 

късометражни до 30 минути. Домашна въртележка

30 минутно предаване, за родители. Предаването се 

снима в студио, с три камери.  Има две водещи - 

известни лица. Всяко предаване разглежда конкретна 

тема, свързана с децата  - възпитанието, 

образованието и отглеждането им. Структурата на 

предаването е с три рубрики  Това сме ние Сега как и 

защо? Децата на известните 100000 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-0034-17096 Музика Ронг Ивентс ООД Wrong Fest 2023 249,100.00 99,640.00

Wrong Fest 2023 e 11-о поредно издание на музикален фестивал, 

който ще се проведе в края на юни 2023 на две сцени в Пловдив. 

Програмата ще влючва 14 изпълнителя, като поне 10 от тях ще 

бъдат от чужбина. Засега единственото потвърдено голямо име е 

Viagra Boys, но текат преговори с Clutch, Nothing But Thieves от и 

Altin Gun. Основната цел на Wrong Fest е да запознаваме 

българската публика и публиката от региона с млади, актуални, 

алтернативни творци, като организира достъпни концерти и 

събития. WRONG FEST 2021

Wrong Fest 2021 e музикален фестивал, който ще се 

се проведе на 02-03.09.2021 с участието на 10 

чуждестранни и 4 български групи на Гребния Канал 

в Пловдив. Преди и по време на фестивала са 

предвидени и редица съпътстващи събития в 4 от 

клубовете в града, които са притегателни центрове на 

алтрнативната култура: Петното, Download, Фарго и 

BeeBop Cafе. 53000 0 Wrong Fest 2022

Wrong Fest 2022 e десетото поредно издание на 

музикален фестивал, който ще се проведе на 01-03 юли 

2022 на две сцени до в Пловдив. Програмата ще влючва 

18 изпълнителя, като поне 12 от тях ще бъдат от 

чужбина. Сред потвърдените досега големи имена са 

UNKLE от Великобритания , Gogol Bordello от САЩ и 

Viagra Boys от Швеция. Основната цел на Wrong Fest е да 

запознаваме българската публика и публиката от 

региона с млади, актуални, алтернативни творци, като 

организираме достъпни концерти и събития. 98540.61 50000 Wrong Fest 2022

Wrong Fest 2022 e десетото поредно издание на музикален 

фестивал, който ще се проведе на 01-03 юли 2022 на две 

сцени до в Пловдив. Програмата ще влючва 18 изпълнителя, 

като поне 12 от тях ще бъдат от чужбина. Сред потвърдените 

досега големи имена са IC3PEAK от Русия, Gogol Bordello от 

САЩ и Viagra Boys от Швеция. Основната цел на Wrong Fest е 

да запознаваме българската публика и публиката от региона с 

млади, актуални, алтернативни творци, като организираме 

достъпни концерти и събития. 79250 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-0045-17338 Фотография

Кино-Фото Клуб Бистрица 

Сдружение

Бистрица на европейската 

фотографска карта 50,244.00 50,244.00

Проекта цели екипа на нашия клуб да организира международен 

фотографски салон, насочен към фотографите от цял свят на възраст 

до 21 години. Подкрепата на този проект всъщност е подкрепа към 

развитето на нашата организация, повишаването на нашия 

капацитет и превръщането на КФК Бистрица във водещ клуб в 

страната. Провеждаето на подобен фото салон в Бистрица реално 

ще ни качи на европейската фотографска карта. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Kино портрети на български фотографи 2023 / 

ПРОГРАМА - ДЕБЮТИ - ПЪРВИ КРЪГ / I кръг / Визуални и 

дигитални изкуства - ИМЕ НА ПРОЕКТ - Софийски улици 2023 33400 / 14900

29500 / Допуска се до 

втори кръг

С проекта целим да запазим огромния интерес към 

снимането на филми-портрети на известни български 

фотографи, който предизвикахме през настоящата година, 

реализирайки филм за известния фотограф Явор Попов. 

Затова залагаме в програмата си за 2023 г. ,три такива филма, 

което ще задоволи интереса на всички желаещи, членове на 

клуба, да се включат. Договорили сме се филмите да са за 

едни от най-интересните жени-фотографки. Ангажирали сме 

трима опитни ръководителя, които да водят снимачните 

екипи. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-0050-17381 Културно наследство

Български визуален архив 

Фондация БВА: Бюлетин 79,384.00 79,384.00

След стартирането на платформата visualarchive.bg и качването на 

първи дигитализирани архиви, следваща стъпка в развитието на 

фондация Български Визуален Архив, е осигуряване на постоянно 

работно пространство, разширяване на екипа и начало на творческа 

програма и срещи с публиката под формата на дни на отворени 

врати на архива на БВА. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Развитие на Български Визуален Архив

В тази програма Фондация Български визуален архив си е 

поставил няколко цели. А именно разширяване на 

фотографския архив чрез повече срещи с дарители и 

разширяване на партньорската мрежа. По-голям брой 

реставрирани и дигитализирани архивни единици чрез 

увеличаването на екипа и включването на постоянен 

персонал. Представяне на нов тип културно наследство в 

платформата- любителски филми заснети на 8 мм, супер 8 мм 

и 9.5 мм. 67153.81 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-0113-17028 Културен мениджмънт Сдружение Творци Сдружение

Стратегия за устойчиво 

развитие и нови партньорства 

на Сдружение Творци 127,831.00 99,123.00

Проектът цели продължаване на успешните устойчиви практики и 

партньорства. Нововъведения за администрация и маркетинг, 

развитие на нови публики, закупуване на техническо оборудване. 

Стратегически контакти с Македония, Черна гора, Сърбия, Румъния. 

Балканско и национално турне. Театрални спектакли с 

аудиоописание за слепи. 5 регулярни обучения в София, Божурище 

и Варна; обучения за артисти. Запис на втори студиен албум. 26 

събития в страната, 2 национални фестивала, 4 концерта. Неприложимо Неприложимо 0 0

Финансова подкрепа за цялостна 

дейност и развитие на Сдружение 

Творци

Проектът цели развитие на организацията, подобряване 

условията на труд на заетите лица, въвеждане на 

иновации, развитие на нови публики, закупуване на 

техническо оборудване. Организиране на 43 събития в 

страната, осъществяване на 2 национални театрални 

фестивала и 1 международен. Осигуряване достъпност 

за незрящи и хора с нарушен слух. Разпространение на 

театрална продукция, издаване на музикален албум, 

печат на преведена книга и създаване на две нови 

авторски представления. 96989.1 70000

European Playback Theatre Gathering- EPTG- Live in 

Sofia, 2022

Организиране и осъществяване на 4 дневен международен 

playback театрален фестивал и хибридна конференция с 

участието на основателя Джонатан Фокс, подкрепени от Center 

for Playback Thеatre, USA и International Playback Theatre 

Network. 180 участници от цял свят, 40 топ обучители, 16 

театрални спектакъла на международни компании, достъпни 

и за софийска публика, 48 уъркшопа, организационни срещи и 

дискусии. Осигуряване на 5 пълни стипендии с покрити път, 

храна и нощувки за 5 артисти от Украйна. 55989.91 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Театър с кауза- развитие, устойчивост и нови 

партньорства на Театър Драмеди и Dancing Play 34,976.00 34,976.00

Организиране на 4 образователни представления на Театър 

Драмеди и Dancing Play в Нов театър НДК, с вход свободен за 

800 ученици от софийски училища в крайни квартали, 

излъчвани лайвстрийм за 300 български ученици от Бургас, 

Габрово, Перник, Кипър, Холандия и др. Създаване на нов 

спектакъл- Шевици. Реализиране на Фестивал на авторския 

театър- Троян с 8 спектакъла и 3 уъркшопа за 70 участници от 

4 школи от Троян, София и Априлци, с включено 

аудиоописание за незрящи хора със специална техника. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-0137-17382 Театър Театър Нокс Фондация

Театър Нокс - развиване на 

устойчива културна общност 99,890.00 99,890.00

Проектът цели да развие условия за формирането на общност от 

млади професионални артисти, ангажирана младежка публика и 

устойчиви културни организации, която да продължи процеса по 

съхраняване на театралната традиция и да развива нови форми в 

контекста на съвременната културна индустрия. Неприложимо Неприложимо 0 0

Театър Нокс - развитие, 

позициониране и устойчивост

„Театър Нокс“ – развитие, позициониране и 

устойчивост“ е проект, обвързан със стратегията за 

управление на театралната фондация „Театър Нокс“. 

Програмата за 2022г., заложена в проекта, ще повиши 

организационния и творчески капацитет, ще 

позиционира организацията на театралния пазар и ще 

доведе до постигането на финансова устойчивост. 99475.75 50000 "Театър Нокс" - център за културно развитие

Проектът предвижда разработването и поддържането на 

пространство, което да стане притегателен център за артисти и 

зрители, чрез дейности за реализация на творчески продукти, 

ателиета, семинари, репетиции и друг тип образователни и 

творчески дейности. В програмата са заложени лекции за 

историята на театралното изкуство и съвременните световни 

тенденции, както и провеждането на творческо ателие, което 

ще завърши с пърформънс пред публика. 14998 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Актьорски школи 14,994.49 14,994.49

Проектът има за цел да подпомогне развитието на две от 

трупите към школите по актьорско майсторство за 

непрофесионалисти на организацията, предоставяйки им 

възможност за по-пълноценно участие в работния процес и да 

популяризира дейността на фондацията в сферата на 

любителското театрално изкуство. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-0141-16489

Интердисциплинарен 

проект

Фондация 'Човек с шапка'  

Фондация "Фокус Кино Танц" 2023 118,500.00 100,000.00

Фокус Кино Танц 2023 е проект - продължение на наградения от 

Столична община проект в категория Пърформативни и 

мултижанрови изкуства за Фокус Кино Танц 2021-22.

През 2023 проектът акцентира върху развитието на Обучителната 

програма, развитието на Публики и продуцирането на два големи 

професионални филма с участието на Фокус Кино Танц алумни от 

първите две програми. Фокус Кино Танц

Проект Фокус Кино Танц на Фондация Човек с шапка е 

едногодишна програма за развитие на танцовото 

кино в България, която се фокусира върху 

създаването на нова продукция в жанра, национално 

и международно разпространение пред широката 

публика, фестивално разпространение и 

деветмесечна обучителна програма за млади 

режисьори в жанра. Проектът е дело на трима млади 

български режисьори в жанра кино танц с доказана 

история на успех в полето. 57 629 57629 Фокус Кино Танц

Фокус Кино Танц цели да развива и разпространява 

жанра танцово кино в България. Програмата включва 9-

месечен обучителен курс, продукция на три нови 

танцови филма, национално турне с прожекции по 

малки населени места и организация на международен 

фестивал за танцово кино. Програмата надгражда над 

успеха на пилотното си издание, разраства общността и 

предлага организационни позиции на успешни курсисти 

от миналогодишното си издание. 89006 51000 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ДЕБЮТИ - ПЪРВИ КРЪГ / I кръг / Литература - ИМЕ 

НА ПРОЕКТ - 27 хореографски истории 15,000.00 Допуска се до втори кръг

“27 хореографски истории” е книга в жанр автобиография, 

която разказва на ангажиращ, достъпен на широката публика 

език истории зад създаването на танц, хореография, танцово 

кино от 12-годишния опит на автора хореограф, Стефани 

Ханджийска.  Книгата има за цел да повдигне завесата и да ни 

въведе зад кулистие на съвременния танц, чрез истории и 

наблюдения от опита автора в работата в полето на 

съвременния танц в България, Великобритания, Франция, 

Словения, Египет, Виетнам, Япония, Китай и Чили. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-0149-17393 Музика

сдружение Български 

хоризонти Сдружение

Едногодишен план за 2023 г. 

на Сдружение Български 

хоризонти 86,440.00 86,440.00

Реализиране на пет концерта от Националната кампания ''Изпей 

''Обичам те'' на български'' на група Хоризонт и приятели  в 

градовете Самоков, Радомир, Червен бряг, Божурище, Плевен. 

Стрийминг излъчване на концертите в дигиталната платформа 

Facebook и You Tube.Оборудване на аудио и видео студио. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Любимата българска музика

1.Закупуване на сцена и подиум.2.Провеждане на пет 

концерта.3.Създаване и издаване на албум по музика на 

Христо Ламбрев. 4.Представяне на новия сборник с разкази на 

Валери Славчев.5.Представяне на стихосбирката на Васил 

Савов. 6.Провеждане на ново издание на конкурса за нова 

авторска песен „Моята песен“.7.Издаване на автобиографична 

книга на Христо Ламбрев.8.Създаване на УЕБ 

радио:9.Излъчване на нови български песни. 96802 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-0240-17469 Театър Екзод Арт ЕООД

Екзод 2023-2025: Стратегия за 

устойчиво развитие 100,000.00 100,000.00

Артистичната програма на Екзод Арт за 2023-2025 г. се стреми да 

надскочи традиционните средства и кодове на комуникация, с 

които театралното изкуство борави, като постави продукцията ни в 

по-адекватен за съвременното общество контекст. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 ФИЛМ ПО СПЕКТАКЪЛ

Проект за филм по спектакъла Серотонин на режисьора Крис 

Шарков. Тук не става въпрос просто за професионално 

заснемане на спектакъла, а за направата на нов самостоен 

художествен продукт по правилата на филмовото изкуство, но 

базиран на вече готовия театрален спектакъл. 79800 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-0307-17000 Игрално кино Базука ЕООД

СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА 

БАЗУКА ЕООД: пакет от 

проекти за игрални и 

документални филми, 

подобряване на материалната 

база, партньорства, реклама 

на дейността 95.33 70.81

Устойчиво развитие и надграждане дейността на Базука ЕООД чрез 

диверсификация на дейности – развитие на качествени и детайлни 

проекти за игрални, документални филми и сериали; обогатяване 

на техническата база; доразработване на сайта за промотиране 

дейността на Базука ЕООД като сервизна компания и предимствата 

при снимки в България за чуждестранни продуценти; създаване и 

поддържане на партньорства; реклама на дейността и новия сайт на 

компанията Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ДЕБЮТИ - ПЪРВИ КРЪГ / I кръг / Екранни изкуства - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Време 20,000.00 Допуска се до втори кръг

Филмът “Време” ще изследва как времето минава през нас. 

Как създаваме времеубежища, за да спрем линейния поток. 

Как успяваме да съвместим минало, сегашно и бъдеще. Ако 

изобщо можем да определим само три линейни проявления 

на четвъртото измерение. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-0414-16988 Фолклор Шарена гайда ЕООД ЕООД Вдъхновенията на твореца 97,282.00 97,282.00

Настоящият проект цели създаване на условия за бъдещо 

самофинансиране на дейностите организацията в дългосрочен план 

чрез реализирането на нови творчески продукти, достигането на 

нови публики, установяването на трайни партньорства и 

дигитализация на културно съдържание - необходими и достатъчни 

условия за успешното развитие на организацията. Изпълнението на 

заложените дейности се явява своеобразен творчески катализатор 

за устойчива бъдеща дейност, жизненост и успехи на организацията.

Не е посочено име на проект от 

кандидатстващия в стъпка 1 при 

кандидатстване

Предмет на настоящия проект е развитие на 

творческата дейност и капацитет на Детски танцов 

ансамбъл "Шарена Гайда" в условията на извънредна 

обстановка с цел израстването на децата от състава 

като артисти и изпълнители. Творческата концепция 

предвижда разширяване на обхвата на дейност чрез 

привличане на корепетитор и вокален педагог, 

създаване на нови културни продукти, тяхното фото- 

и видеозаснемане и разпространение в социалните 

мрежи. 58954.88 0 Пътят на твореца

Настоящият проект цели подобряването на условията за 

работа в организацията, привличането на допълнителни 

експерти, подобряването на материалната база, 

реализирането на нови творчески продукти, достигането 

на нови публики и установяването на трайни 

партньорства - необходими и достатъчни условия за 

успешното развитие на организацията в дългосрочен 

план. Изпълнението на заложените дейности се явява 

своеобразен творчески катализатор за устойчива 

бъдеща дейност, жизненост и успехи на организацията. 81668.95 81668.95

Синергичен фолклорен спектакъл Тайнствата на 

Еньовден

Тайнствата на Еньовден представлява визуално-танцов 

спектакъл, в който се съчетават фолклорен танц, класически 

балет, кино и адаптирана авторска музика, обединени от обща 

драматургия. Действието се пренася от екрана на сцената и 

обратно, героите от филма взаимодействат с героите на 

сцената, различните танцови стилове защитават и изграждат 

специфичните образи, за които са предвидени. 

Професионално заснемане, телевизионно излъчване и лятна 

премиера на открито в нетрадиционно културно пространство. 78145.67 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-0438-16966 Литература Прочети София Фондация

Артистична програма на 

фондация Прочети София за 

2023 85,843.00 85,843.00

Артистичната програма на Фондация Прочети София за 2023 

включва множество събития в периода от март да ноември, сред 

които срещи със световно известни писатели; нови Литературни 

маршрути и нов седем часов литературен колаж от четения, 

интерактивни инсталации, изложби, музика в специално създадена 

визуална среда; почит за отишлия си преди две години Марин 

Бодаков; специална кампания за осиновяване на Скритите букви, 

дейности извън София в партньорство с местни и международни 

организации.

Българските букви и литература-

градски акции и дигитални проекти

За една година Фондация "Прочети София" ще 

осъществи редица акции в градска среда, които 

свързват литературата с ежедневните траектории на 

хората. Планирани са 17 нови Литературни 

маршрути; гостуване на инсталацията "Българските 

букви" в 7 града, както и издаване на поетическа 

антология. Специален акцент са дигиталните проекти: 

видео мапинг върху сградата на Столична библиотека 

и мобилна версия на интерактивния сайт 

"Литературни маршрути". 96746.76 70000 Литературни срещи София 2022

Литературни срещи София 2022 e оригинален нов 

формат литературно събитие, което ще се реализира 

през цялата година - с отделна праграма през април, 

юни и октомври. Почетен гост на първото издание на 

Литературните срещи ще бъде носителката на Нобелова 

награда Олга Токарчук. А на 1 октомври в парка на 

Военна академия ще се проведе Литературен бал в 

специално създадена визуална среда с дрес код, с 

много поезия, музика и нетрадиционни срещи с 

литературата. 99161 0 Прочети София плюс

Прочети София плюс е проект за устойчиво развитие на 

фондацията, което включва разширяване на екипа, въвеждане 

на различни инструменти за увеличаване на публичността, 

създаване на нови партньорства, както с български, така и с 

международни организации; затвърждаване на  

интердисциплинарния подход и като резултат - оригинална и 

интригуваща програма за 2022 и 2023 г., която включва 

световни автори, артисти и учени и предлага оригинални 

формати на културни събития. 99374.8 98,174.80 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-0658-17229 Аудиовизуални изкуства Арт Уинар  ЕООД

Повишаване на 

административния и творчески 

капацитет на АРТ УИНАР ЕООД 

за производство и представяне 

пред публики на ново 

творческо съдържание. 99,988.00 99,988.00

С проекта се цели подпомагане процеса по създаване на ново 

аудио-визуално съдържание – документални филми под бранда 

Без багаж. Планиран брой от 30 епизода за 2023 година и общо 90 

епизода за периода до края на 2025 година.

Премиерно представяне пред българска публика на 30 епизода 

през 2023 година и локализация на английски език, с цел 

представяне пред международна публика.

Адаптиране на произведенията, за представяне пред хора със 

зрителни и слухови увреждания.

Повишаване капацитета на АРТ 

УИНАР ЕООД, чрез адаптиране към 

настоящите извънредни 

обстоятелства и локализиране на 

творческата продукция за 

представянето й пред 

международни публики чрез 

технологични иновации

Проектът е за производство на 100 броя 30-минутни 

документални филма, създадени като аудио-видео 

разкази с висока художествена и образователна 

стойност, за културно, материално и нематериално 

наследство, с продължителност на всеки епизод от 30 

минути, преведени на два чужди езика - английски и 

испански, представени пред чуждоезични публики, 

посредством иновативните в сектора технологии за 

достъп до съдържание - VOD, SVOD, TVOD и аудио-

стрийминг. 99888 0

Повишаване на организационния 

капацитет и адаптация на АРТ 

УИНАР ЕООД към дигитална 

трансформация на съдържанието й 

за увеличаване на публики и 

достигане до международна 

аудитория

Основен проект на Арт Уинар е документалната 

поредица Без Багаж. От този продукт са създадени и 

излъчени в ефир 550 епизода на български език. 

Проектът цели да се премине към локализация на 

продукта на английски език, за достъп до 

многомилионна аудитория и пазари.  Процеса включва 

превод и редакция на скриптовете за всеки пизод, 

видео- и аудио-обработка в съответствие с изискванията 

на дигиталните платформи. Резултат – дигитализирани 

за разпространение на английски език 100 броя 

епизоди. 99139.72 0

Повишаване на организационния капацитет и 

адаптация на АРТ УИНАР ЕООД към дигитална 

трансформация на съдържанието й за увеличаване на 

публики и достигане до международна аудитория

Основен проект на Арт Уинар е документалната поредица Без 

Багаж. От този продукт са създадени и излъчени в ефир 550 

епизода на български език. Проектът цели да се премине към 

локализация на продукта на английски език, за достъп до 

многомилионна аудитория и пазари. Процеса включва превод 

и редакция на скриптовете за всеки пизод, видео- и аудио-

обработка в съответствие с изискванията на дигиталните 

платформи. 97295 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-0659-17447 Изящни изкуства

Яйцата Дизайн Студио ЕООД 

ЕООД ДЕПО САЙТ-СПЕСИФИК 54,150.00 48,650.00

ДЕПО САЙТ-СПЕСИФИК е съвместен проект с Фондация „Ситиуайз“ с 

куратор Николай Петров Glow. Предвиждат се шест кураторски 

самостоятелни изложби през програмния период 2023 г. в 

пространството на галерия Depoo. Подбора ще бъде направен 

между най-изявените активно работещи български автори в 

сферата на сайт-спесифик стенописи, интервенции и инсталации. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 ДЕПО ПРОСТРАНСТВО / ОНЛАЙН ДЕПО

Целите на проекта ДЕПО ПРОСТРАНСТВО / ОНЛАЙН ДЕПО са 

съхранение и развитие  на физическото пространство и 

надграждане и усъвършенстване на виртуалното пространство 

на галерия Depoo. 40816 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-0742-17435 Цирк Фондация Мини Арт Фондация

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА 

ФОНДАЦИЯ МИНИ АРТ 2023 99,968.00 99,968.00

Проектът подкрепя устойчивото развитие на фондация Мини Арт 

през 2023, активира реализирането на стратегия за развитие на 

организацията до 2025 г. Подкрепа успешното провеждане на 

международния фестивал за цирк Мини Арт Фест 13 в гр. Царево 

през 1-6 август 2023 г. Проектът развива творческия и 

организационен капацитет на организацията и подкрепя Мини Арт 

Център като пространство за цирк, тренировки и култура в София. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Цирк, тренировки и култура - Фондация Мини Арт

Проектът подкрепя устойчивото развитие на Фондация Мини 

Арт. Финансира конкретно основния проект на организацията - 

поредният 12-и Мини Арт Фест. Финансира международната 

резидентна програма, обявена през март 2022. Проектът има 

за цел финансиране на разходте по гостуването на три 

международни съвременни циркови представления и 

циркови работилници. Реализиране на международния 

фестивал за съвременен цирк за първи път извън София, в 

скейт парк X Challenge, гр. Царево - 16 до 21 август 2022 г 53495 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-0815-17471 Документално кино Мач Фрейм Студио ООД ООД Муза от България 98,776.22 98,776.22

Документална телевизионна поредица от 7 серии по 27 минути на 

седемте изкуства и българската специфичност в границите на 

Европейския съюз – архитектура, танц, литература, живопис, 

скулптура, музика и кино. Млади и стари по паспорт техни 

представители ще покажат пътя по създаването на произведение на 

изкуството, като разкрият магията около въображението и 

търсенията на стил, въздействие, морал, образование в 

съвременността.

Ще бъде създаден и пълнометражен документален филм със 

същото заглавие. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Екстаз или как се ражда изкуството?

Документална поредица от 7 серии по 27 минути, всяка 

посветена на едно от седемте изкуства. Изследваме 

творческия процес във всяко изкуство благодарение на 

откровенията на утвърдени творци. Впоследствие от 

поредицата се реализира пълнометражен документален филм. 102186 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо



ORG2022-2309-0835-17459 Музика Мастило Мюзик ЕООД ЕООД Маргаритка 139,942.00 99,400.00

Проект „Маргаритка“, като част от „Мастило Мюзик“ ЕООД, е 

създаден с идеята да развива високо качествено, авторско, 

музикално и аудио – визуално съдържание на български език, с 

образователен характер за деца на възраст между 1 и 6 години. 

Заедно с това да създава занимателно – образователна българска 

детска литература, както и авторски театрални спектакли с фокус 

върху полезни и актуални теми в света на децата и техните родители. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Маргаритка - мултимедиен куклен спектакъл за деца, 

тип мюзикъл, с образователен характер

Създаване и разпространение, чрез събития на живо и през 

онлайн платформи за видео споделяне, на нов мултимедиен 

куклен спектакъл, тип мюзикъл, с образователен характер и 

висока художествена стойност, за деца на възраст между 2 и 6 

години, който да се реализира в минимум 6 града в България. 99160 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-0852-17474 Театър ЗОНГ Сдружение

Реален и дигитален Театър 

ЗОНГ 99,990.00 99,990.00

Реален и дигитален Театър ЗОНГ е проект за устойчиво развитие на 

театъра през 2023, 2024 и 2025 години, който включва събития на 

живо и онлайн. Фокусът е върху хибридния жанр на дигиталния 

театър и провеждането на творчески работилници, както и 

подготовка за турне в страната през 2024г. Проектът включва и 

специален фокус върху завършващите абсолвенти в НАТФИЗ и 

първите им стъпки в професионалния театър. ЗОНГ - 2021

ЗОНГ 2021 е проект за развитието на Сдружение ЗОНГ 

в рамките на една година. Проектът включва няколко 

клона на развитие. Първият е свързан със създаване 

на нова продукция - създаване на видео и 

драматургична платформа: организиране на ателие и 

създаване на нов български съвременен текст за 

театър, представянето му публично чрез пърформанс-

четене. Вторият  е свързан разпространение на 

дейността и спектаклите на Театър ЗОНГ. 75190 58000 ЗОНГ - 2022

ЗОНГ - 2022 е проект за устойчиво развитие на Театър 

ЗОНГ през 2022г. Проектът залага на привличане на 

експерти, нови партньорства и дигитална 

трансформация - създаване на сайт, проф. запис на 

спектаклите на театъра, дигитален маркетинг, обучения 

и семинари за екипа. Въвеждане на подходи от 

груповата и индивидуалната психотерапия в 

репетиционния процес. Организиране на творческо 

ателие върху темата за насилието. Адаптация на 

декорите за турне. Закупуване на необходимото 

техническо оборудване. 99998.32 50000 Дигитален и реален Театър ЗОНГ

Дигитален и реален Театър ЗОНГ е проект за възстановяване и 

развитие на Сдружение ЗОНГ в няколко аспекта - създаване на 

ново представление по експериментален авторски текст за 

театър на принципа на интерактивния пърформативен 

спектакъл, разпространение на този спектакъл, дигитално 

заснемане на представленията на театъра на принципа на 

интердисциплинарен кино-театрален проект, развитие на 

артистичните умения, мениджърския и организационен 

капацитет и финансовата устойчивост на организацията. 47116 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-0911-17470 Дигитални изкуства НекстНБ ЕООД ЕООД

Дигитално изкуство, борещо се 

срещу дискриминацията и 

расизмът при афро-

американките 100,000.00 100,000.00

Афро-американците са обект на постоянен расизъм и 

дискриминация, страдат от множество комплекси, свързани с 

техния външен вид и цвят на кожа. Ние помагаме на 

афроамериканките да борят своите комплекси.Компанията създава 

красиви дигитални илюстрации, с които те се отъждествяват и 

използват за всякакви принтове - поставят ги заедно с мотивиращи 

цитати на тениски, тетрадки, планери, картини, чаши и много други.

Мисията ни - чрез дигитално изкуство да покажем красотата на 

афро-американките Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-0922-17138 Фолклор Сдружение Кремък Сдружение ГРАОВСКО НАСЛЕДСТВО 68,637.00 68,637.00

Вече много години Кремък е новатор в музикалните и танцови 

форми и осъществява връзката на съвременното изкуство с 

дълбоките корени на българския фолклор. Бай Лозан Иванчев бе 

нашият ментор в света на традиционния фолклор на региона на 

Граово. Неговата скорошна кончина ни убеди, че е време да 

споделим предаденото ни от него сред колегите ни под формата на 

семинари, кръгла маса и серия от видеа и музикални записи. Това е 

нишката, която ни води през 2023 до 2025 г. Неприложимо Неприложимо 0 0 Възраждане

Чрез концертни събития и направата на нов танц ще 

захраним творчески колектива ни. Ще консолидираме и 

заплатим на екипа ни, който до тук е бил на доброволен 

принцип и е работил главно от любов към танците и 

фолклора. От друга страна, показвайки и запазвайки на 

ДВД уникалното автентично богатство на Видин и селата 

около него, ще допринесем за предаването му напред в 

поколенията. 94977.32 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - МИСТИКА И РЕАЛНОСТ 14,926.00 14,926.00

„МИСТИКА И РЕАЛНОСТ“ е хореографска танцова разработка 

на основата на традиционен танцов материал от Северна 

България и по-точно този, свързан с калушарската игра. Ще 

бъде изпълнен на сцена от фолклорен ансамбъл „ХОРО“, като 

стремежът е старото да срещне новото, за да се вплетат в етно-

фюжън изживяване за зрителя. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1021-17406 Изящни изкуства ЦМИ Интерспейс ООД  ООД GMT art 115,400.00 68,600.00

GMT.art е международна платформа за представявне и продажба 

на изкуство, която ще представя автори от целия свят със силен 

акцент върху представянето на български автори.

Представянето и налагането на български автори на международна 

сцена е много трудно поради слабото влияние на българската 

култура и липсата на целенасочена политика за представяне на 

българското изкуство по света, затова е необходима тази 

платформа. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

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

Подкрепа на целогодишната 

дейност на фондация "Син 

куб" и основните й 

пространства, платформи и 

проекти 100,000.00 100,000.00

Фондация Син куб има за цел през следващите три години да 

продължи устойчивото развитие на вече създадените и успешно 

действащи пространства, платформи и проекти, между които 

пространство за съвременно изкуство Swimming Pool, 

интердисциплинарната изследователска платформата Център за 

социална визия, онлайн списанието на два езика Журнал за 

социална визия, както и сътрудничествата по множество 

партньорски и колаборативни проекти в страната и извън.

Подкрепа за пространство за 

изкуство Swimming Pool / Иновация 

образователна програма и 

платформа за микро арт институции

Подкрепа за целогодишната програма на арт 

пространство Swimming Pool, управлявано от 

фондация Син куб, включваща изложби, 

сътрудничества и резиденции, както и подкрепа на 

инициативата в професионалното образование за 

основатели и куратори на микро арт институции чрез  

подкрепа за третото издание на кураторско ни 

училище и създаване на нова дигитална платформа 

за образование и партньорства в сектора. 82318 66818

Изследователска и професионална 

платформа

През 2022 искаме да изградим Център за социална 

визия – платформа с изследователска, дигитална, 

публична и изложбена / продукционна дейност. Той се 

явява като продължение на образователната ни 

програма от 2018 г. насам, като целта му е да обеди 

около себе си организации и артисти, куратори, 

дизайнери, архитекти, др. с интерес към дълбоки 

проучвания и взаимодействие с различни полета. Ще 

продължим с инициирането на работни групи, 

публикации, лекции и форум за обмен и действие. 92827.82 70000

Развитие на медийна дигитална пларформа  за 

изкуство и социални проучвания

Проектът, с който кандидатстваме, е създаването на дигитална 

медийна платформа с названието “Журнал за социална 

визия”, чрез който се надяваме да отвърнем на 

идентифицираните проблеми в контекста, в който работим, 

съвързани с липсата на критческа дискусия, задълбочен 

поглед към интердисциплинарни и изследователски проекти 

със социална, общностна и партиципативна насоченост, както 

и включване в международния контекст и обмен, където 

подобни проекти играят ключова роля. 15000 15000 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1038-16480 Музика СНЦ'Елита" Сдружение Палитра от изкуства 100,000.00 100,000.00

Проекта цели развитие на сдружението чрез създаването на нови 

творчески инициативи и партньорства в сферата на музиката, 

дигитални и приложни изкуства, предоставяне на нови форми за 

обучение и развитие. Дейностите и събитията са и в малки населени 

места с органичен за достъп до изкуство и култура: с.Русаля, 

с.Лозенец, гр.Ахтопол.Предоставяне на образователна и артистична 

програма. Представяне на  дигитална изложба в Тракийски 

университет гр. Стара Загора, концерт на българска музика – 

Брюксел Неприложимо Неприложимо 0 0 Кръстопът на изкуствата

Проекта цели развитие на Сдружението, и възможността 

да назначи персонал, работещ за целите на 

организацията, включващ образователна и артистична 

програма насочена към деца, младежи, възрастни хора. 

Дейностите и събитията ще се проведат в малки 

населени места - гр.Елена, гр. Ахтопол.  Чрез 

иновативното отбелязване на 8 март Международен 

ден на жената ще подарим един незабравим празник на 

участничките в събитието.Майсторски клас за вокалисти 

и Концерт на млади талантни в гр.Велико Търново. 90321.11 90321.11 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Нотна палитра / ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО 

АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Кампании за адресиране на социален 

проблем чрез изкуство - ИМЕ НА ПРОЕКТ - ЗАВРЪЩАНЕ 34920 / 28790,42

34920 / Следва 

оценяване

Проектът Нотна палитра е насочен към деца и младежи на 

възраст от 5 до 30 години, с интереси към изобразителното  и 

певческото изкуство от град Велико Търново, както и децата 

от ЦСОП с. Ново село. Чрез часовете по изобравително и 

вокално изкуство последвани от изложби и концерти, ще се 

даде тласък на развитието на децата в тази област.

Проекта  е насочен към проблема с 

очуждеността и обезлюдяването,  породена 

от социалните и икономически условия и  

цели да събере стари, отчуждени родове, 

които са живяли някога или част от тях в 

Еленския балкан, включително  и изселените 

от този район семейства  през периода 1890  - 

1948 г ..Значимостта е най – голяма, по 

отношение на социализацията , а именно 

събирането на  хора, които никога не са 

очаквали, че ще се срещнат отново.  Неприложимо

ORG2022-2309-1039-17480

Интердисциплинарен 

проект Ноу Блинк ООД ООД Ноу Блинк 2023 100,000.00 100,000.00

Проектът включва дейности по устойчиво развитие в няколко 

стратегически направления и предлага: 1/ надграждане на 

критическото съдържание за българско кино/филми с фокус върху 

теми с голямо обществено значение с цел развитие на аудиторията 

и обществото; 2/възможност за реализация на дългосрочния план 

за задържане, разширяване и надграждане на организационния и 

административен капацитет; 3/частично подпомагане създаването 

на филмово произведение;Предвижда се и маркетингово 

проучване.

No Blink - не мигайте пред 

българското кино

Проектът е възможност за регулярното 

продължаване и надграждане на дейността на 

организацията. Предвидените дейности се очаква да 

повишат капацитета и конкурентоспособността на No 

Blink - създателите на първата в страната платформа 

за късометражно българско кино, както и за 

продължаването на редица иновативни дейности и 

инициативи в подкрепа на родната киноиндустрия, 

творци и задълбочаване на връзката им с публиката. 99999.12 70000 NO BLINK

Проектът е възможност организацията да предостави 

качествени услуги и съдържание, променящи 

положително живота на хората. През 2022 г. дейността е 

насочена към повишаване на организационния 

капацитет и ключовите партньорства. Предвижда се 

цялостна стратегия за регулярно създаване и 

разпространение на културно съдържание, задържане 

на настоящата и привличане на нова аудитория, чрез 

диверсификация на услугите и маркетингови 

активности, с цел дългосрочна устойчивост и 

конкурентоспособност. 99997.4 50000 НОУ БЛИНК - МЕДИЯ И КИНОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Проектът включва нова широкообхватна дейност по 

киноразпространение на нови български филми в страната, за 

подобряване на връзката с публиката, развитието на нови 

партньорства и постигане на по-добра финансова стабилност 

за поддържане на организацията. Предвижда се организиране 

на галапремиери със свободен достъп. Всички филми в 

дейностите са с осигурени субтитри за достигане до глухи. 

Проектът надгражда медийната дейност и включва 

разпространение на критическо съдържание в различни 

формати. 99972.61 0

ПРОГРАМА - КРИТИКА / Модул „Утвърдени модели“ - ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - Кинокритика с NoBlink 24,945.40 Следва оценяване

Проектът е възможност за създаване на задълбочени 

критически анализи и покритие на повече актуални и слабо 

застъпени теми и продукции в областта на българското кино 

чрез различни рубрики. Предвижда се ребрандиране. 

Използва се стратегия, която да спомогне за по-доброто 

разпространението на съдържанието, задържане на 

настоящата и привличане на нова аудитория. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1044-16946 Културен мениджмънт

Асоциация за свободен театър 

– сдружение на свободно 

практикуващи професионални 

театрални групи (ACT) 

Сдружение

Развитие, устойчивост и 

повишен капацитет на 

свободната сцена на 

изпълнителските изкуства 77,608.00 67,168.00

Проектът цели АСТ да бъде припозната браншова организация на 

свободната сцена, предоставяща услуги, обучения, застъпничество. 

За 2023 г. поставяме фокус върху обученията за професионалисти, 

консолидиране на екипа и продължаване на успешни инициативи 

от 2021 като срещи със студенти и университети, децентрализация 

на АСТ Фест, дискусии с професионалисти, стратегически 

партньорства.

Повишаване на организационния 

капацитет и развитие на капацитета 

за работа с основните целеви групи 

на АСТ Асоциация за свободен 

театър

Повишаване на организационния капацитет и 

развитие на капацитета за работа с основните целеви 

групи на АСТ Асоциация за свободен театър чрез 1. 

Подобряване на организационния живот на АСТ 2. 

Сътрудничество с институциите по формулиране на 

публични политики за сектора 3. Провеждане на 

секторни политики и практики за  - Устойчиво 

екологично развитие- Достъп до културно 

съдържание на публики - Развитие на артистичен и 

професионален капацитет 98963 90000

Надграждане на организационния 

капацитет на АСТ и реализация на 

инициативи за видим, устойчив и 

иновативен свободен сектор в 

изпълнителските изкуства

През 2022 АСТ ще надгради своя организационен 

капацитет и проведе по-ефикасни и балансирани 

дейности за развитие на свободния сектор в 

изпълнителските изкуства. Те целят по-цялостно 

консолидиране на професионалната общност, 

въвеждане на модели за устойчивост на свободната 

сцена, развитието на организациите и артистите в 

артистичен и мениджърски план, привличането на нови 

публики и промотирането на устойчиви екологични 

практики в полето на свободната сцена. 96316.5 0

Рaзвитие на професионалната свободна сцена и 

нейните публики

Проектът цели да разработи и развие ключови липсващи звена 

в условията за труд на независимите артисти, както и да 

подпомогне тяхното по-лесно, управляемо и систематично 

свързване с публики и развитието на нови аудитории. 84452 0

ПРОГРАМА - КРИТИКА / Модул „Иновативни модели за критика“ 

- ИМЕ НА ПРОЕКТ - Мултимедиен онлайн архив на българската 

свободна сцена на изпълнителските изкуства Следите остават, 

фокус върху 12те издания на АСТ Фестивал за свободен театър 14,000.00 Следва оценяване

Проектът предвижда създаване на мултимедиен онлайн жив 

архив, представящ артистите и организациите на българската 

свободна сцена на изпълнителските изкуства от 12-те издания 

на АСТ Фестивал за свободен театър. Основната цел е 

създаване на памет на фестивала и подкрепа на 

приемствеността и диалога между поколенията 

професионалисти на свободната сцена. Приоритетната 

аудитория са младите 19-24, до 29г., студенти в 

изпълнителските изкуства, изследователи, културни 

мениджъри, млади професионалисти. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1046-17473 Документално кино ТАПА ЕООД ООД

Заснемане на документален 

филм с работно заглавие МЪКА 116,033.53 100,000.00

Заснемане на документален фил с работно заглавие МЪКА. Филма 

рисува портрет на скръбта, емоционално състояние и неговото 

физическо проявление посредством личната история на Емилия. 

Личния път на Емилия се преплита с значими исторически събития 

за които тя разказва. Нахлуването на Русия в България през 1944, 

диктатурата в Либия през 80те години на миналия век, Втората 

Световна Война. Събития от миналото видяни през очите на Емилия, 

имат болезнена прилика със събития от света в който живеем днес.

Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Изработване на режисирани и документални сцени, и 

пилотна версия на художествено документалния 

филм БОГ МЕ НАДЦЕНИ

Изработване на режисирани и документални сцени, и пилотна 

версия на художествено документалния филм БОГ МЕ 

НАДЦЕНИ. Това е филм за мъката погледната през призмата 

лични история.  Застанала над телата на съприга си и 

единственото си  чадо Емилиа промълви БОГ МЕ НАДЦЕНИ но 

дали е така? Водени от думите на Емилия се потапяме в 

миналото и се комфронтираме с ужасяващатата прилика на 

събитията от нашето съвремие. 41207.31 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1056-16926 Театър

Театър - Студио Персона 

Сдружение Персона - 20ти юбилеен сезон 114,570.00 99,500.00

Мисля, че за гранта трябва да наблегнеш на факта, че ТСперсона 

всече повече от 20 години е една от активните организации, 

продуциращи театрални събития в независимия сектор. По този 

начин , в продукциите на персона са били ангажирани десетки 

артисти на свободна практика. Да изтъкнеш, че всичко това е било 

съпътствано от много висок процент доброволен труд именно Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 "Бягащите от войната" - интердисциплинарен проект

 Проектът е интердисицплинарен по своята същност, 

обединяване театър, кино, музика и танц. Стъпвайки на опита, 

който имаме с проект за бежанците от Сирия, ще работим за 

създаване на театрален проект и докумнетален филм за 

бягащите от войната в Укарйна,  опирайки се на добрите 

практики, като приложим матрицата към  косвените жертви. 97568 78268

ПРОГРАМА - ПУБЛИКИ - ИМЕ НА ПРОЕКТ - Не знам КАК да ти 

кажа ...Лека нощ мамо  - питаме публиките в квартала/Овча 

купел, Банишора, Драгалевци, Студентски град, Мало Бучино 29,830.00 Следва оценяване

Идеята на проекта е да предизвика разговор чрез изкуството, 

който да бъде фокусиран върху взаимоотношенията родител 

дете и начините за привличане на публика към театрални 

представления, които целят социален ефект. Идеята на нашия 

проект е да се изследва реакцията на публиката и 

отношението й по темата, като публиката става активен 

участник в действието и основен участник в дискусията след 

спектакъла и не на последно място медиатор за привличане 

на следващите нови публики. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1056-17355 Изящни изкуства Артохоликс ООД

Популяризиране на 

любителското изкуство в гр. 

Бургас 49,717.80 49,717.80

Чрез предложения проект „Артохоликс“ ООД се стреми да 

продължи линията на популяризиране на изкуството в област 

Бургас, като направи рисуването достъпно и за онези, които досега 

не са желали да вложат средства в начинанието, наречено 

изобразително изкуство. Да се твори под насоките на нечий 

дългогодишен опит в конкретната креативна област, смятаме за 

ключово при събуждането на интерес и любов към дадена дейност 

и нейните културни аспекти. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Артохоликс и изкуство за всеки 14,964.00 0.00

Организиране на 12 безплатни събития за любителско 

рисуване в Бургас с осигурен преводач за украински 

граждани и качването им в специализиран Youtube канал. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1112-17303 Фотография Фондация Трейман Фондация

Photoworld - среда за 

творческо развитие 105,224.00 99,846.00

Ще реализираме над 80 живи срещи и фотографски практики, 20 

онлайн предавания, множество статии и интервюта на фотографска 

тематика. Ще стартираме няколко фотографски програми за 

творчество и обмен и ще бъде създадена първата българска 

енциклопедия за фотография в дигитален формат.

С тези активности ще създадем силна фотографска общност и 

подходяща среда за творческо развитие, която да подпомогне 

развитието на българската фотография, както и нейното 

популяризиране в България и чужбина. Фотографията, която остава

Онлайн "Работилница за фотография" създава среда 

за споделяне на знания и идеи между български и 

световни автори, независимо от възможността за 

провеждане на живи събития. Ще създадем студио за 

запис на видео и аудио, където ще продуцираме 

различни фотографски ориентирани онлайн 

поредици. Изложби, лекции, разговори, интервюта, 

портфолио ревюта и други ще бъдат излъчени онлайн 

и ще останат в архив за дългосрочно ползване и след 

края на проекта. 55068.62 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - 4 фотографски изложби / ПРОГРАМА - 

СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Кампании за адресиране 

на социален проблем чрез изкуство - ИМЕ НА ПРОЕКТ - Аз съм 

до нея 32140 / 14850

32140 / Следва 

оценяване

Настоящият проект ще помогне за реализацията на 4 

любителски фотографски изложби в различни сфери: обща, с 

отворена тема; документална; пейзажна; портретна. За всяка 

от изложбите ще се работи в работни групи предварително. В 

тях авторите любители ще могат да обсъждат работата си с 

някои от най-добрите професионалисти в съответната сфера.

През 2021 г., в България, 8638 деца са 

загубили живота си още преди той да е 

започнал. Това е бройката на спонтанните 

аборти и абортите по медицински причини, 

които официалната статистика отчита.

Зад тази цифра се крият 8638 истории на 

загуба, болка и много често разрушителна 

вина, за които никой не говори.

Настоящият проект, чрез средствата на 

фотографията, текста и дигиталното изкуство, 

ще даде нужната информация и подкрепа за 

хилядите семейства, които преминават през 

подобна загуба. Неприложимо

ORG2022-2309-1116-17317 Музика

Сдружение Полифония 

Сдружение

Повишаване капацитета на 

сдружение Полифония за 

създаване и разпространение 

на образователни инициативи 47,400.00 45,000.00

Проекта е насочен към създаване на образователен концерт-

спектакъл за деца с класическа музика в изпълнение на 

професионални музиканти. Концерт-спектакъла ще е с фокус върху 

деца на възраст от 5-12 години и цели запознаването с класическата 

музика и инструменти по интересен и вълнуващ начин. Спектакълът 

ще се представи на открито в гр. Русе, гр. Исперих и гр. Свищов. За 

бъдещото популяризиране на продукта ще се разработи стратегия 

за развитие и разпространение на образователни продукти. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Повишаване капацитета на сдружение ПОЛИФОНИЯ 

за развитие на публики в новите условия

Проекта е свързан с повишаване на капацитета за работа на 

сдружение Полифония.  Предвидено е закупуване на 

дигитално пиано и преносимо озвучително оборудване, което 

да направи възможно представяне на класическите концерти в 

открити пространства. В края на проекта ще се  представи 

класически концерт от камерен състав на открита сцена в 

Архитектурен парк Калето - гр. Свищов. Концертът ще е 

безплатен и с фокус върху възрастните хора от малки населени 

места от Северна България. 14998 РЕЗЕРВА

ПРОГРАМА - ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ / Модул Организатори - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

НА БАРОКОВА МУЗИКА 15,350.00 Следва оценяване

Проекта е свързан с практическо обучение по интерпретация 

на барокова музика и ще се изпълнява от сдружение 

Полифония в партньорство с Държавна опера Русе. 

Практическото обучение ще се проведе присъствено и ще 

обхване 30 професионалисти.

Лектор ще е проф. Алис Кох – швейцарски диригент, органист 

и музиколог. В края на обучението участниците ще представят 

концерт на произведението „Вечерня за Пресвета 

Богородица“ от Клаудио Монтеверди. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1118-17345

Интердисциплинарен 

проект АРТЕРИА ООД Книжарница в Kуфар 98,796.12 98,796.12

Създаване на собствена продукция, която да излезе извън 

традиционните културни локации и да спомогне за създаване на 

непосредствен контакт между публика и артист. Изграждане на 

онлайн присъствие, чрез създаване на уебсайт и онлайн магазин, 

както и разработване на нови онлайн канали за ангажиране на 

публиката. Създаване на нови партньорства и разширяване на вече 

утвърдените партньорски мрежи, както и създаване на устойчиво 

сътрудничество с нови за екипа хора в рамките на организацията. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Пазачите на есента

“Пазачите на есента” е единствен по рода си поетичен рок 

пърформанс, който съчетава стихове на големия български 

поет и драматург Елин Рахнев, музиката на Георги Георгиев, 

сред най-добрите композитори на популярна и театрална 

музика и мултимедийна прожекция, създадена от София 

Добрева - художник, признат в световен мащаб и със 

специалното участие на Мая Бежанска. 81936.81 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1121-17487

Интердисциплинарен 

проект

Младежко сдружение-

България Сдружение

Укрепване и разширяване на 

дейността 991,150.00 99,150.00

Проектът разработва дългосрочна програма на базата на създадена 

стратегия за развитие. Включва разнообразни културни дейности с 

фокус през 2023 г. върху разширяването на фестивала Гергьовски 

песенни празници-Елена с условия за участие на професионалисти и 

с провеждането на международен майсторски клас. Предвижда и 

творческа работа с ръкописи от архива на Рилския манастир. 

Поставя акцент върху подобряване на организационната структура 

и увеличаване на административния капацитет. Изкуство на кредит

Проектът ИЗКУСТВО НА КРЕДИТ продуцира 

създаването на ново творческо съдържание и 

културни продукти, разположени в равнината 

минало-съвремие. Стимулира оптимизиране и 

разширяване на организационния капацитет и 

дейността на сдружението в публичното 

пространство посредством по-пълноценно 

ангажиране на екипа и използване на новите 

технологии за по-ефективно достигане до публиките 

и тяхното приобщаване към високите естетически 

стойности. 96982 0 Културни хоризонти

Проектът цели създаване и реализиране на стратегия за 

подобряване на организационната и административна 

оперативност на сдружението. Предвижда разширяване 

на творческите дейности в посока аудиовизуално и 

дигитално изкуство, въвеждане на нови инициативи, 

творчески иновации по отношение на развитие на 

публиките и достъпа до култура в малки населени 

места. Включва музикални образователни и социални 

дейности, издаване на книги и музикални сборници, 

съхраняващи българското знание и родова памет. 96981.91 0 Музикална академия КАНТИЛЕНА

Музикална академия за усъвършенстване на хорови 

диригенти и певци, включваща обучителен цикъл, който ще се 

проведе присъствено и дистанционно в рамките на една 

седмица в периода 28.08.-03.09.2023 в Елена. Курсът ще 

приключи с концерти в региона. Лекторите са утвърдени 

имена от България и диригентът на папската Капела Джулия от 

Ватикана. Академията е отворена за участници от цял свят. Ще 

бъдат създадени база данни и архив, ще се извърши 

изследване с участниците, ще се направи документален филм. 95050 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО - 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Пътуващо ателие / ПРОГРАМА - ТВОРЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ / Модул Организатори - ИМЕ НА ПРОЕКТ  -  Трако-

византийската интонация в църковната и народната песенни 

традиции 34680 / 19500

25000 / Следва 

оценяване

Проектът предлага програма за провеждане на ателиета в две 

направления на музикалното изкуство – ансамблово пеене и 

работа в домашно студио. Доказани професионалисти в тези 

сфери, с регионални партньори от цялата страна, ще проведат 

курсове за придобиване на нови умения и усъвършенстване в 

тези области. Най-добрите изпълнения и студийни продукти 

ще бъдат разпространени в публичното пространство, чрез 

организираните по места прояви, чрез участия в културни 

форуми и в дигиталната среда.

Проектът представя специализиран курс, 

предназначен за учениците и желаещите 

преподаватели от НУФИ “Филип Кутев”, 

Котел. Той ще се провежда блоково, два пъти 

месечно и ще завърши с концерт, изнесен от 

участниците. Курсът застъпва много важна 

част от музикалното изкуство, която не е 

намерила място в учебните планове на 

средното и висшето професионално 

музикално образование в България.Той цели 

усвояването на някои специфични знания и 

умения, свързани с корените на българската 

музикална култура. Неприложимо



ORG2022-2309-1134-17485 Културно наследство СТУДИО ИНСУЛА ООД "СПОДЕЛЕНО НАСЛЕДСТВО" 84,891.00 84,891.00

Концепцията на проектното предложение е да бъде създаден 

комплексен дигитален продукт със свободен достъп, който да 

представя и популяризира недвижимото културно наследство на 

Варна по съвременен и атрактивен начин. Предвижда се 

реализацията на документали филми на различни теми, и 

дигитални културни маршрути. Включени са съвременни дейности 

по документиране за двата най-големи археологически обекта в 

града, чиито модели ще бъдат публикувани с възможност за 

интерактивно управление. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1135-17383

Интердисциплинарен 

проект ЛитПрес ЕООД ООД

Национален литературен 

фестивал 97,567.92 97,567.92

Проектът има за цел да даде тласък за по-нататъшно развитие на 

създадения от Валентин Дишев и съмишленици през 2007 г. 

Национален литературен фестивал Глоси, чрез реструктуриране, 

ангажиране на постоянни членове на екипа, създаване на 

регионални центрове, трансфериращи събития към малки населени 

места... В 87 срещи и 5 минифеста, в целогодишен формат, да 

покажем, че изкуството се интересува от хората, а не очаква само 

тяхното внимание - нашата мисия, в един наистина национален 

обхват.

Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ДЕБЮТИ - ПЪРВИ КРЪГ / I кръг / Визуални и 

дигитални изкуства / ИМЕ НА ПРОЕКТ - Сол, дебютна книга с 

поезия на антонина Георгиева 5,910.48 Допуска се до втори кръг

Проектът предвижда довършване, редакционна фаза, 

коректура, оформление и издаване на дебютната книга на 

Антонина Георгиева. След 7 години активна работа, 

включваща и пълния курс на Школа за литература и 

хуманитаристика Глоси, развила творческия потенциал на 

вече различими автори като Георги Гаврилов, Анна Лазарова, 

Теодора Тотева, Ева Гочева, Теодора Лалова и др., Антонина 

Георгиева представи ръкопис, напълно отговарящ на 

високите критерии на Издателство Арс, което изцяло 

подкрепя проекта. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1135-17411

Интердисциплинарен 

проект ПРОЖЕКТОР ЕООД ЕООД

ПАМЕТ ЗА ПОЕТА ГЕОРГИ 

РУПЧЕВ 85,000.00 85,000.00

Георги Рупчев  е  световен поет, който  е  забравен - затрупан под 

отпадъците на консуматорската епоха. 20 години след смъртта му, 

няма сборник събрал литературно му наследство. С дългосрочния 

проект „ПАМЕТ ЗА ПОЕТА ГЕОРГИ РУПЧЕВ“ искаме да променим 

тази реалност с поредица от събития, към различни аудитории. Ще 

работим за възстановяването на паметта  Ще популяризираме 

мощната му поезия, ще активираме интереса на издатели и 

изследователи към явлението Рупчев и ще направим филм за него .

Подкрепа за създаване и 

разпространение на 

пълнометражен документален 

филм за Теодор Ушев

НЕВИДИМИ ВРЪЗКИ ще бъде филм за световния 

визуален артист, аниматор и режисьор Теодор Ушев. 

2020 г. е много силна за него. Въпреки пандемията 

стартираха снимките на първия му игрален филм, а 

"Физика на тъгата" по Георги Господинов триумфира 

на най-престижните световни фестивали за анимация. 

Решаващо за проекта е да  заснемем Ушев, докато е в 

България, да потърсим и да открием "невидимите" 

връзки, които го свързват с родината. 99 998 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 ИНСТИНКТ ЗА НЕПРИСПОСОБИМОСТ  - ГЕОРГИ РУПЧЕВ

ИНСТИНКТ ЗА НЕПРИСПОСОБИМОСТ е интердисциплинарен 

проект, посветен на Георги Рупчев. Проектът включва изложба 

с визии, мултимедия и анимация, вдъхновени от 

неповторимата образност в поезията на Рупчев. В рамките на 

изложбата, ще се проведат: Литиратурна дискусия; 

Пърформанс и  среща с незряща публика. 15000 15000 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1147-17421 Театър ВИЗИОН ЕООД ЕООД

СПЕКТЪР: Проект на Школа за 

Актьорско майсторство и 

комуникационни сръчности 

ВИЗИОН ЕООД, кандидати за 

Програмата на НФК, 

ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ. 100,000.00 100,000.00

СПЕКТЪР ще разшири хоризонта и ще задълбочи познанието на 

публиките в областта на театралното изкуство. Чрез 

многообразието от форми и въвеждането на многоезични 

спектакли СПЕКТЪР ще обогати културния живот в страната и ще 

осигури едно от проявленията на българския театър като 

интегрирана част от съвременната Европейска сцена. Чрез 

направленията: Театър на Жестокостта, Многоезичен театър, и 

Съвместно създадена драматургия, ще се изградят устойчиви 

тенденции с минимум тригодишен хоризонт.    Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Платформа за развитие и промотиране на нова 

българска драматургия - по Програмата на НФК за 

възстановяване и развитие на частни културни 

организации

ПЛАТФОРМАТА ще продуцира и промотира пишещи творци, 

18 + без горна възрастова граница, които желаят да 

усъвършенстват уменията си да пишат за сцената. Проектът 

цели да се открият нови таланти, които да възпитават нашата 

публика в уважение към театъра и вкус. Участници ще бъдат 

до десет творци, селектирани на базата на техни вече 

съществуващи творби. Нашата мисия е те да работят под наше 

ръководство върху създаване на НОВА драматургия. Най-

добрите творби ще бъдат пресъздадени на сцената. 13500 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1150-17482 Архитектура

ГИД - градски идеи и дизайн 

Сдружение Градоскоп 99,278.00 99,278.00

Проект за повишаване на капацитета на Градоскоп-двигател за 

градско преобразуване - за реализирането на едногодишна 

програма по трите насоки на Нов Европейски Баухаус - Beutiful, 

Sustainable, Together. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 soSofia

Сдружение “ГИД - Градски идеи и дизайн” развива основния 

си проект под бранда #soSofia от април 2016 г. с целта да 

популяризира културното наследство на град София сред 

граждани и туристи чрез нови артистични подходи, дигитално 

съдържание, събития и сувенири. Фокус в работата на 

сдружението е образоването на нови публики сред младите 

граждани и посетители на София и култивирането на активно 

отношение и интерес към материалното и нематериално 

културно наследство и визуалния език на София. 75020 0

ПРОГРАМА - КРИТИКА / Модул „Иновативни модели за критика“ 

/ ИМЕ НА ПРОЕКТ - Urban Exchange Lab 15,300.00 Следва оценяване Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1153-17479 Културен мениджмънт

Фондация Арт Проджектс 

Фондация АРТ ПЛЮС 117,488.00 99,580.00

Проектът АРТ ПЛЮС има за цел да преструктурира дейността на 

Фондация Арт Проджектс, като създаде устойчива структура със 

специализирани звена: АРТ РЕСУРСИ, АРТ ОБЩНОСТИ и АРТ 

ПРОДУКЦИИ, които да развият детайлно и задълбочено всяка част 

от тригодишната програма на организацията. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Българска театрална библиотека

Българска театрална библиотека ще пренесе текстове и пиеси 

в дигитална среда, с цел запазване на българската 

драматургична памет, нов начин на достъп, популяризиране и 

възможност да развие и отвори хоризонти за творчески 

обмени, дискусии и обучения чрез партньорствата на Арт 

Проджектс в европейската театрална среда. уникален учебен и 

изследователски ресурс, полезен за студенти, преподаватели 

по драматургия, литература и театър, творческите екипи на 

театрите в България и любителите на театъра. 38480 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1155-17367

Интердисциплинарен 

проект Богодом  ЕООД

BOGODOME - Програма за 

устойчиво развитие 2023 122,055.00 96,675.00

Bogodome е творческо пространство и платформа, която обединява 

артисти и креативни ентусиасти с общата мисия, да направят 

изкуството и занаятите достъпни за максимален брой хора.  

Основна цел на проекта е разширяване на текущите дейности и 

придобиване  на финансова стабилност. Създаване на активна 

устойчива артистична и образователна програма с успешно 

реализирани уроци и курсове по визуални изкуства и музика. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1157-17465 Фотография Вефф ЕООД ЕООД

Развитие и модернизация на 

платформата за фотографски 

събития и конференции 

MadePro 99,645.45 99,645.45

Проектът цели да надгради съдържанието и ползите от дейността 

на MadePro. Предвиждаме иновации в контакта между автори и 

публика. Ще направим възможно  участието от дистанция, с 

излъчване на живо от конференции, работилници, семинари и 

срещи с автори. Работим за подобряване на средата в общността и 

развитието на отделния артист. Целим да развием и издигнем 

нивото на фотографа над масовото създаване на изображения. В 

рамките на проекта ще проведем  MadePro Conference и две 

издания на Connect. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1204-17492

Интердисциплинарен 

проект

Български Младежки Форум 

Сдружение В шепите на Демир Баба 114,308.40 98,061.40

„В шепите на Демир Баба“ цели възстановяване на културната и 

образователна дейност на територията на Община Исперих и 

задаване на иновативен импулс в културното развитие на 

Лудогорието. Проектът се фокусира върху изграждането на 

видимост и популяризирането на този край на страната и културно-

историческото наследство на АР „Сборяново“ на местно, 

национално и на европейско ниво. Проектът се стреми към 

съхраняването на местните идентичности и използването на 

културата като ресурс за развитие. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1210-16454 Аудиовизуални изкуства ДИНАМИК АРТС ЕООД

Динамик артс - подобряване 

на организационните процеси 

и технологичната независимост 99,673.00 99,673.00

Оптимизиране на организационните процеси на Динамик, 

творческо развитие, техническа независимост и достигане до нови 

публики .

Следкризисно възстановяване и 

подобряване процесите при 

развитие на проектите на 

ДИНАМИК АРТС ЕООД

Проектът е насочен към следкризисното  развитие на 

ДИНАМИК АРТС ЕООД и минимизиране на риска от 

спиране на дейността, в следствие пандемията от 

Ковид-19. Основните дейности по проекта са 

написването на 7 нови сценария и заснемане на 

рекламни трейлъри към 5 от тях, участия в фестивали, 

привличане на партньори и осигуряване на заетост на 

експерти в областта на киното. 99 951,58 0

Повишаване организационния 

капацитет на Динамик артс за 

създаване на устойчив културен 

продукт

Привличането на сценаристи, които да развият три 

сценария в проекти е основа за нови активи на 

компанията. Сценаристите ще посетят международни 

работилници и ще установят нови контакти с патньори. 

Закупуването на нова снимачна техника ще повиши 

техническото качество на продукцията и ще намали 

разходите за наеми. Предвиждаме да адаптираме 

културните си продукти за реализация в дигитална 

среда. Това ще  ни даде възможност да достигнем до 99780 0

Възстановяване и развитие на Динамик Артс за 

създаване на културен продукт

Привличането на сценаристи, които да развият пет  идеи в 

сценарии е основа за нови активи на компанията. 

Сценаристите ще посетят международни работилници и ще 

установят нови контакти с патньори. Закупуването на нова 

техника ще повиши техническото качество на продукцията и 

ще намали разходите за наеми. Предвиждаме да адаптираме 

културните си продукти за реализация в дигитална среда. Това 

ще  ни даде възможност да достигнем до нови за нас 

аудитории. 99000 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1211-17483 Музика

ЛУКСУРИА ЕУРОПАЕ 

Сдружение

Създаване условия за развитие 

и регулярно присъствие на 

фестивален бароков ансамбъл 

в културния живот 103,774.00 100,000.00

С развитие на организационния и творчески капацитет на 

сдружението да се осигури регулярно представяне от Фестивален 

бароков ансамбъл на старинната европейска музика със световно 

измерима художествена стойност. Мотивиране на български 

музиканти с интерес към исторически информирано изпълнение и 

привличане на нова публика чрез тематичен цикъл концерти, 

достъпни и дигитално, и уъркшопове с участието на чуждестранни 

солисти – преподаватели от европейски образователни музикални 

институции.

Платформа за развитие и 

балканско сътрудничество в 

областта на старинната европейска 

музика

Популяризиране на старинната европейска музика в 

България чрез: създаване на общност на реализирали 

се в чужбина български изпълнители, владеещи 

исторически информирани изпълнителски практики; 

изграждане на онлайн платформа за представянето 

им; внедряване на инструменти за сътрудничество; 

създаване връзки между сродни балкански 

организации; изработване на образователна видео 

поредица; реализиране на оперен гала концерт. 93 161,11 80000

Развитие на културното 

предприемачество в областта на 

старинната европейска музика чрез 

активно балканско сътрудничество

Продължаване на сътрудничеството с балкански сродни 

организации, с които, след срещата за обмяна на опит 

през 2021г. Възнамеряваме  да реализираме съвместни  

проекти, насочени към квалификацията на 

професионални млади музиканти и реализацията им на 

барокови фестивали  както у нас, така и в други 

балкански страни. Разширяване аудиоторията за 

старинна музика извън столицата. 99104.8 0

Лаборатория за рефлексии върху изкуството от 

барока до съвременността

Проектът е насочен към развитие на дейността ни в нова 

област - популяризиране на оперното наследство от 

бароковата епоха в сътрудничество с партньори от 

балканските страни. Предвиждаме три изпълнения на операта 

„Амадиджи” от Г.Ф.Хендел с 3D mapping сценография, 

обучителни сесии за млади професионалисти, ежеседмично 

онлайн видео предаване за изкуство и култура „Рефлексии“ и 

образователни концерти за деца. 99000 90930 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1212-17366 Театър КАМБАНА АРТ ЕООД Сцена КА 102,249.72 99,999.72

Сцена КА – модерно и каузално културно пространство за събития, 

обучения, споделяне на културни практики и опит; своеобразен 

център на напредъка и иновациите в изкуството; културна среда за 

разгръщане на таланти; развиване на социалната ангажираност и 

гражданско образование;  с ново дигитално предаване за култура, в 

което публики и творци разкриват своя талант;  активен онлайн 

форум театър и куклени представления на открито. Една споделена 

културна вселена за всички. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1230-17490

Интердисциплинарен 

проект АРТЕАСТ Фондация Variant/Culture - Образование 100,000.00 100,000.00

Интердисциплинарният проект „Variant/Culture – Образование” 

предлага синтезна артистично-образователна програма, 

обединяваща различни сфери на съвременното изкуство  – кино, 

театър, инсталации и пърформанси, визуално изкуство, музика, 

литература, психо-социални практики, фотография – представени в 

модули, курирани от водещи експерти в областта си. Приоритет на 

проекта е професионалното техническо оборудване на 

пространството и легитимирането му като място за изкуство, 

култура, образование. Неприложимо Неприложимо 0 0 FAIR ARTS

Ще представим поредица от имерсивно /потапящо/ 

визуално изкуство на различни места в София- открити и 

вътрешни пространства, с участието на 

непрофесионални изпълнители - доброволци, в това 

число роми, бежанци, ЛГБТИ общност, деца, ученици, 

пенсионери и семейни групи. Тези визуални инсталации 

са съчетание между визуалнo изкуство,  движенчески 

театър и пърформанс, театър и психодрамитични 

елементи. Човекът е в центъра на творческия акт, а 

художествената реалност е неговото въображение и 

сетивност. 99523 99523

Международен център за имерсивно изкуство - 

Variant /culture

Международен център за имерсивно изкуство - VARIANT 

/culture ще развива нови форми на общуване със 

съвременното изкуство в България, в което публиката ще е 

потопена в цялостния контекст на произведението и ще е 

извадена от наблюдателната, оценъчна и консуматорска 

позиция и въведена в нова роля - на съавтор на 

перформативния акт.Картината, която зрителят ще наблюдава, 

няма да бъде вече само закачена на стената. Тя ще потапя 

публиката в нови, възможни светове и сценарии. 88000 60400 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1236-17443

Интердисциплинарен 

проект

Съвременно изкуство и 

култура ЕООД ЕООД Wide Art 2 46,965.00 46,965.00

Wide Art 2 е второто издание на изцяло нов за страната ни 

мултидисциплинарен форум с международно измерение, в който 

изявени специалисти от различни области на изкуството, 

хуманитаристиката, науката, както и публични личности с 

отношение към изкуството, представят най-актуални, ярки и 

изключителни в естеството си феномени, открития, проблеми, 

тенденции или парадокси, свързани с тяхната сфера на експертиза и 

личен опит. Wide Art Festival - целогодишен 

фестивал за съвременно изкуство

Wide Art Festival е първият в страната целогодишен 

фестивал за съвременно изкуство, който ще 

представи серия от интерактивни инфотейнмънт 

лекции-презентации и изложби с международни 

автори. Негова отличителна черта е индивидуалното 

преживяване и смисленото общуване на всеки от 

зрителите с културното съдържание. Целта е трайното 

привличане и ангажиране на широка 

непрофесионална публика към света на 

съвременното изкуство.  22 834,96 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Wide Art

Wide Art е мултидисциплинарен форум с международно 

измерение, в който изявени специалисти от различни области 

на изкуството, хуманитаристиката, науката, както и публични 

личности с отношение към изкуството, представят най-

актуални, ярки и изключителни в естеството си феномени, 

открития, проблеми, тенденции или парадокси, свързани с 

тяхната сфера на експертиза и личен опит. 22025 22025 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1237-17454

Интердисциплинарен 

проект

"ЖАР театър-изкуство-

култура" Фондация ЖАР ТЕАТЪР: В РИТЪМ 85,908.00 80,100.00

ЖАР ТЕАТЪР: В РИТЪМ

фокус: стабилност, иновативност и високо качество

Проектът ще допълни репертоара на формацията с нова и 

атрактивна продукция, която да позволи разгръщане на маркетинга 

и разпространението. Представяне на непознати за България и 

новаторски за света стилистика и жанрове – Огнени барабани и 

Гигантски светещи кукли.

Стратегия за финансова стабилност в три годишен период. 

Обновяване и оптимизиране на материално-техническата база. 

Развитие на арт пространството АРЕНА ЖАР. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 ЖАР  ТЕАТЪР: стабилност-развитие-сигурност

ЖАР ТЕАТЪР  - развитие след  кризата.  Фокус:  стабилност  и  

видимост.Програма  от  дейности,  целящи  развитие на  екипа 

и  базата на ЖАР ТЕАТЪР;  развитие и  популяризиране  в  

България  и  света на  иновативния  жанр Огнена  мимо-драма;  

 активиране  на  разпространението  на  площадните  и  

общностни  спектакли на  формацията.  Нов модел  и  

междусекторно сътрудничество между  изкуството-

туристическия  бизнес , местната  власт и  научните  среди.  

Популяризиране  на  културното  наследство. 99995.4 69228 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо



ORG2022-2309-1237-17462

Интердисциплинарен 

проект "ТЕМПОРИС"  ЕООД АРТ СТАНЦИЯ 91,050.00 85,050.00

Проектът предвижда увеличаване на достъпа до култура в Бургас 

посредством развитие на ново културно пространство АРТ 

СТАНЦИЯ, ситуирано в складово помещение на ЖП гара. 

Организацията ще развие и стабилизира постоянен екип, ще работи 

с експерти за представяне на богато културно съдържание - 

творчество от професионални и млади автори в  3 артистични 

направления: Изпълнителски изкуства, Музика, Визуални изкуства, 

образователни инициативи и дейности за развитие на аудиториите. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО / 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - РестАрт 21,920.00 21,920.00

Създаване на авторски спектакъл с участието на над 150 деца 

от 5 изявени бургаски школи по изкуствата /Детски хор 

МИЛКА СТОЕВА, Клуб по брейк БЛЯК СТАЙЛ, Фолклорен 

ансамбъл НИКОЛА ГИНОВ, Танцова школа ДЮН и Клуб по 

спортни танци БУРГАС 75/. Спектакълът ще се реализира с 

оригинален сценарий, обединяващ участващите изкуства. 

Спектакълът ще бъде представен три пъти пред публика в 

Бургас, Созопол и Средец /Бургаска област/ Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1241-17404 Театър

 Сдружение "АРТИСТИЧЕН 

ГЛАС"  Сдружение ПОГЛЕД ОТГОРЕ 100,000.00 100,000.00

Организацията цели изграждане на стратегия за  развитие и 

повишаване на организационния капацитет, чрез разработване на 

печеливша бизнес и маркетингов план за следващите три години. 

Това включва нови хора в административният и творчески екип, 

както и разработването на висококачествени културни продукти с 

нова визия и иновативното им представяне пред 

публика.Театралният спектакъл Поглед отгоре ще бъде поднесен на 

публиката по нов интерактивен начин и ще потърси нейното 

активно участие.  Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1245-16462 Театър

Сдружение "Мале-мале" 

Сдружение

10 години Куклен театър Мале-

мале 100,000.00 100,000.00

Новият едногодишен проект на Мале-мале включва равносметка на 

постигнатото от театъра дотук и трансформация към по-високо ниво 

- както художествено, така и административно. Предвиждат се три 

нови представления, включително първото българско куклено 

импровизационно представление, както и така необходимото за 

театъра пространство и първи стъпки в неговото оборудване. 

Проектът включва цялостен ребранд на организацията, две турнета 

и специално събитие за отбелязване на десетгодишнината на 

театъра. Неприложимо Неприложимо 0 0

Едногодишен план за устойчиво 

развитие на Куклен театър

Проект за едногодишната дейност на театър „Мале-

мале”, включваща няколко насоки. Създаване на нови 

културни продукти – представление, уъркшоп, видео 

съдържание. Продължаване на успешни наши 

инициативи и повишаване тяхното качество. Турне за 

разпространение и достигане до нови публики, 

включително такива без достъп до културно 

съдържание. Установяване на театъра в пространство - 

склад, снимачно студио, ателие, сцена. Крачка към по-

добра организация, професионализъм и ефективност. 84623.55 50000

Възстановяване и разширяване на репертоара на 

Куклен театър Мале-мале

Проектът предвижда възстановяването на петте неактивни 

заглавия от репертоара на театъра, както и създаването на 

нови - два сценични и три улични спектакъла. С този обновен 

репертоар театърът ще може адекватно да отговори на 

възвръщането на интереса на зрителите към театрални 

продукти. Също така ще може да се възстанови активното 

улично присъствие на театъра, което ще привлече нови 

зрители. 82973.11 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1247-17495 Нови медии СБ Студио ЕООД

Съвременни Бохеми - 

дигитална платформа за 

съвременно изкуство 103,178.00 85,178.00

Надграждане на дигитална платформа за изкуство и култура. 

Развитие на платформата чрез осъвременяването й и 

осъвременяване на техническата база на организацията. 

Реализация и публикуването на голямо количество дигитални 

материали за съвременанта култура с цел достигането им до още 

по-широка аудитория. Въвеждане на нови технологии като 

виртуални разходки в изложбени пространства стрийминг на 

културни събития. Провеждане, промотиране и отразяване на 

обучителни курсове от сферата на културата. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Съвременни Бохеми - медиа за съвременна култура

Надграждане на дигитална платформа за култура. Развитие на 

платформата чрез осъвременяването й и осъвременяване на 

техническата база на организацията. Реализация на редица 

събития, статии, фото и видео материали за съвременанта 

култура с цел достигането им до още по-широка аудитория. 

Въвеждане на нови технологии и съвременни практики като 

виртуални разходки в изложбени пространства стрийминг на 

културни събития. Промотиране и отразяване на семинари и 

обучителни курсове от сферата на културата. 77353 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1249-17500

Интердисциплинарен 

проект Дрийм тийм 2019 ООД

"Фестивал плажен стрийт фууд 

и музика 2023" 125,790.00 100,000.00

В периода 1 юли – 15 август 2023 г. Дрийм Тийм 2019 планира да 

реализира първото издание на Фестивал плажен стрийт фууд и 

музика, в чиято концепция е заложено успешното съчетание от 

международната сцена на изкуството – музика, кино, танци и 

отбрана стрийт фууд- улична храна. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1304-17478 Изящни изкуства

Фондация “Тереза Зиковска” 

Фондация Цветът на светлината 96,206.00 96,206.00

Проектът Цветът на светлината включва десет изложби, последната 

от които е обща. Печат на каталог, отразяващ дейността на 

галерията. Провеждането на десет литературни срещи. 

Реализирането на десет майсторски класа по живопис. Обучителни 

ателиета за деца. Три изнесени събития. Два пленера във Варненска 

област. Разпространение на културно съдържание в он-лайн 

пространството. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Поглед през очите на изкуството

Целта на проекта е да подкрепи дейноста на галерията, която 

управлявам. в програмата и са заложени самостоятелни 

изложби на изтъкнати и признати български творци. А също 

дебюти на млади автори. В пространството се провеждат 

лекции, прожекции, които запознават аудиторията с история 

на изкуството и съвременното изкуство. Предават се уроци по 

рисуване за деца и възрастни. Майсторски класове за 

усъвършенстване. Провеждат се литературни срещи.

15000 15000 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1305-17496

Интердисциплинарен 

проект РУБЕКУЛА ООД

ПРОГРАМА 2023: 

НЕЗАВИСИМОСТ И 

УСТОЙЧИВОСТ     100,202.00 100,000.00

Рубекула се развива в няколко основни сфери през годините, които 

са – театър, документално кино, върхови технологии и културно 

наследство. В настоящия проект поставяме акцент върху три линии 

на развитие:

- устойчивото развитие на организацията и развитие на творческия ѝ 

капацитет;

- разпространението на собствената ни културна продукция;

- развиване на собствени комуникационни канали Едногодишна програма: творческа 

дейност и иновации

Едногодишна програма за творческа дейност на 

Рубекула ООД и лаборатория по иновации с нашите 

партньори. 99982.88 67500

Програма 2022: устойчивост и 

партньорства

Проект за финансиране едногодишната дейност на 

фирма в три направления - театрална /ТФ Сенджу/, 

адуио-визуална /документално и интерактивно кино/ и 

нови медии /VR, AR, 360 фото и видео, фотограметрия/. 

Чрез заложени стратегически партньорства, 

организацията се стреми към устойчивост и интегриране 

на иновации в дейността си.  Сфери на дейност: куклен 

театър, кино, културно наследство, социално 

ангажирани изкуства, дигитализация, културно-

образователни дейности, иновативни практики, нови 

медии. 99994.54 50000

Фотограметрична и театрална дейност - 

възстановяване и развитие

Фотограметрична и театрална дейност – възстановяване и 

развитие на фирма Рубекула. 99999.48 99050.5 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1311-17410 Танц

Линди Хоп България ЕООД 

ЕООД

Стабилизиране и развитие на 

национална мрежа от 

центрове за суинг култура и 

танци 106,510.00 99,910.00

Линди хоп България е организация с активна дейност в областта на 

суинг танците.

С настоящия проект организацията цели да създаде национална 

мрежа от центрове за танци в няколко български града, както и да 

се изгради оперативен и ръководен капацитет, да се засили 

работата с местни аудитории и ученици, да се увеличи присъствието 

на България на международната суинг сцена чрез участия в 

резиденции извън страната.

Следкризисно възстановяване и 

изграждане на капацитет за работа 

при извънредни обстоятелства на

Проектът е базиран върху интегриране на иновация в 

творческия процес на работа на ЛХБГ чрез 

изграждане и въвеждане на дигитална платформа за 

онлайн видео уроци по суинг танци, която ще 

позволи провеждането на групови онлайн занятия в 

реално време /уроци, уебинари, подкастове/. 

Предимство на иновацията е възможността учениците 

да получат обратна връзка, както и международното 

измерение на платформата, обединяваща български 

и чуждестранни артисти. 96 483,22 40000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ЦЕЛЕВА ПОДКРЕПА ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА / ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - Swinging Europe Network 60,526.72 60,526.72

Swinging Europe Network #2 е проект, който има за цел да 

осигури съвместна, безопасна и устойчива среда за 

развитието на устойчив, конкурентен и иновативен 

европейски суинг сектор. За да постигнат това, партньорите 

планират да осигурят голям брой възможности за 

професионално развитие и международна мобилност на 

суинг танцьори и музиканти.

Партньорството се състои от 13 организации от 11 различни 

страни от ЕС: BG, ES, IT, LT, BE, D, FR, SI, PT, HU, GR. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1312-17501 Културно предприемачество "ЮПИ БГ" ЕООД ЕООД

Утвърждаване на Парк театър 

Борисова градина като открито 

лятно пространство за култура 845,283.00 92,533.00

През 2021 и 2022 години в Парк театър Борисова градина се 

осъществиха над 340 театрални драматични и куклени спектакли, 

образователни музикални представления, арт работилници за най 

малките, кино вечери, концерти, информационни и екологични 

инициативи, като приобщи нови публики

Коледен фестивал на изкуствата 

Неон

Коледен фестивал на изкуствата Неон, софийското 

Ларго, 11-13.12.2020 г.: 11.12.2020 Нощ на магията 

от 19:00 часа с участието на Астор и Теос 12.12.2020 

Поп музиката и балета от 19:00 часа с участието на 

Ирина Флорин, Expose, Борис Илиев и Марио 

Михайлов. 13.12.2020 Нощ на фолклора от 18:00 часа 

с участието на Камерна формация Б фолк, Фолклорна 

вокална формация Дилмана и Академик хор Ангел 

Манолов. 98996.71 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

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

Програма за развитие на 

дигитални изкуства в България 122,172.00 98,116.00

Проектът представя програмата от дейности на Фондация ДА ЛАБ 

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

изкуства в България. Програмата включва:  трето издание на 

платформата e-valuation за подкрепа на млади артисти; Пилотно 

издание на международна резидентна програма за дигитални 

изкуства; Пътуващи изложби и представяния в Бургас, Варна, 

Велико Търново и Враца, Линц и Залцбург, Австрия; Девето издание 

на международният фестивал за дигитални изкуства DA FEST . Неприложимо Неприложимо 0 0 Програма на ДА ЛАБ за 2022

Проектът представя програмата от дейности на 

Фондация ДА ЛАБ през 2022 г. Програмата обхваща 

следните направления:  Платформата  e-valuation за 

подкрепа на млади артисти, работещи в сферата на 

дигиталните изкуства; DA Lab - образователна програма, 

с лекции и практически уъркшопи на гостуващи артисти; 

DA теория - теоретична и издателска дейност; Пътуващи 

програми, изложби и представяния и съвместни 

инициативи с партньори в представяне и 

популяризиране на дигитални изкуства и култура. 97377.24 0

Създаване и развитие на платформи за дигитални 

изкуства

Фондация ДА ЛАБ е изцяло посветена на дигиталните медии. 

Проектът е насочен към развитие на съществуващите дейности 

и стартиране на нови инициативи. Акцент в проекта е 

откриване на международна резиденция и нова уеб 

платформа. Важна дългогодишна дейност е селекцията и 

цялостната подготовка на ДА Фест 9. Фондация ДА ЛАБ е 

единствената в България с широк профил на работа в областта 

на дигиталните изкуства, включващ тяхната презентация, 

теория, образование, продуциране, международни 

партньорства. 66506.33 РЕЗЕРВА Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1318-17460 Театър Клас 5х5  Сдружение

Програма за развитие и 

устойчивост на 

организационния капацитет и 

творческа дейност на 

Сдружение Клас5х5 2023-2025 90,327.00 90,327.00

Стратегически план за развитие на Сдружение “Клас 5x5” за 

периода 2023-2025г. с фокус върху увеличаване на 

административния капацитет, създаване на професионални 

възможности за обучение на артисти и експериментална творческа 

дейност, в областта на сценичните изкуства. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ДЕБЮТИ - ПЪРВИ КРЪГ / I кръг / Визуални и 

дигитални изкуства - ИМЕ НА ПРОЕКТА - Руминация / ПРОГРАМА 

- ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ / Модул Организатори - ИМЕ НА 

ПРОЕКТА - Самосъхранение - експериментално театрално ателие 9982 / 14910

Допуска се до втори 

кръг/ Следва оценяване

Спектакъл съставен от едноактните пиеси на Самюъл Бекет 

'Театрален фрагмент 1', 'Театрален фрагмент 2', 'Действие без 

думи'.

Проектът е предназначен за актьори, които се 

намират в първите 5 години от 

професионалното си развитие. Целите 

поставени пред него са: провокация към 

творческо развитие за млади артисти; 

дискусия, чрез изразните средства на театъра, 

по актуална тема; колаборация между 

утвърдени артисти и млади творци в областта 

на сценичните изкуства. Основната тема е 

опита за запазване на физическото и духовно 

съществуване на индивида. Неприложимо

ORG2022-2309-1322-17010 Фолклор Старата България ЕООД ЕООД Ансамблите на България 2 150,478.00 99,052.00

Организиране на концерт-спектакъл Ансамблите на България 2 в 

зала 1 на НДК с участието на три от регионалните  професионални 

ансамбли - Капански ансамбъл, ансамбъл Сливен и Северняшки 

ансамбъл.Проекта ще популяризира фолклорното сценично 

изкуство извън обхвата на доминиращите три 

ансамбъла.Насоченият от периферията към центъра проект ще бъде 

продължение на проведения през 2019 г концерт-спектакъл 

Ансамблите на България 1, и мисията ни за представяне на 

традиционно и ансамблово сценично изкуство. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Диви ягоди

Проекта предвижда възстановяване на единствения цялостен 

авторски концерт-спектакъл Диви ягоди на хореографа Ивайло 

Иванов и композитора Георги Андреев .Той е  уникален по 

рода си спектакъл, вплел колорита на различни етноси, 

населяващи нашите земи, който ще покаже едновременно 

познатата и непозната България. ДИВИ ЯГОДИ е динамичен 

спектакъл, който представя ансамбъла в нова светлина - с 

повече танци, нов звук и  нова визия. 62009.61 62009.61 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1325-16951

Интердисциплинарен 

проект

"Отворена Творческа Общност 

Глобал Вижън Съркъл" 

Сдружение

Устойчиво развитие на "Театър 

на сетивата София" чрез 

повишаване на 

организационен и творчески 

капацитет 99,987.00 99,987.00

Проектът предвижда създаване и изпълнение на дългосрочна 

стратегия за разпространение и надграждане на културните 

иновации, междусекторните партньорства и творческите методи за 

ангажиране и привличане на публики, разработвани от екипа на 

Театъра - пионери в развитието сетивния театър у нас. Проектът 

цели да осигури условия и ресурси за развитието и задържането на 

творчески и организационен екип, както и за ангажирането на 

досегашната ни аудитория и привличането на нова такава.

Развитие на сетивния театър в 

България чрез прилагане на 

технологични иновации

Проектът развива сетивния театър като новаторски 

жанр в съвременното изкуство в България чрез 

разработване и прилагане на технологични иновации. 

Планираме да създадем нова Интернет платформа и 

мобилно приложение, които да се използват 

дългосрочно в предстоящите проекти на Театър на 

сетивата София като улесняват достъпа и активното 

участие на публиката в различни сетивни спектакли в 

градска и природа среда. 97950 0

Развитие на жанра на сетивния 

театър у нас и създаване на 

устойчив растеж на трупата

Проектът е насочен към развитието на жанра „сетивен 

театър“ у нас и увеличаване на организационния 

капацитет на „Театър на сетивата София“, които са 

пионери и основни двигатели в разработването на този 

вид изкуство в България. От 2008 г. насам Трупата 

продуцира авторски сетивни представления, 

обучителни програми и проекти, които развиват 

творческия потенциал, както на млади артисти и 

дебютанти, така и на самата публика. 99464 65000

Развитие на междусекторни партньорства и 

интердисциплинарни проекти на Театър на сетивата 

София

Настоящият проект цели: постигане на финансова устойчивост 

и растеж чрез обезпечаване на собствено творческо 

пространство – Silence Lab; развитие на междусекторни 

партньорства между сферата на изкуството, науката и 

образованието чрез създаване на интердисциплинарни 

проекти; разширяване на социалното измерение и 

възможностите за арт-терапевтична и социална работа, която 

сетивния театър предоставя и достигане до нови публики чрез 

осъществяване на нови проекти и партньорства. 79981 79981

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Работа с 

общности и групи в неравностойно положение / ИМЕ НА ПРОЕКТ 

- Развитие на меки умения чрез методите на сетивния театър за 

младежи, лишени от родителски грижи 27,350.00 Следва оценяване

Проектът представлява серия от творчески обучения за 

развитие на меки умения през методите на сетивния театър за 

младежи, лишени от родителски грижи от мрежата на SOS 

детски селища в София, Габрово, Трявна и Велико Търново. 

Проектът развива емпатията, креативността, спонтанността, 

умението за импровизация и свободно общуване на 

младежите с цел по-лесната им адаптация и социализация на 

пазара на труда. Като резултат от проекта ще бъдат създадени 

4 сетивни пърформанса, отворени за широка публика. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1328-17484 Нови медии Актифилм ЕООД ЕООД

Алтернативни реалности: 

Годишна програма на VR Lab 

BG 100,166.00 100,000.00

Реализация на 4то издание на Sofia VR Фест, първо издание на 

конференция за артистични и научни изследвания “Алтернативни 

реалности” и  6 срещи на VR lab BG. Неприложимо Неприложимо 0 0

Виртуална реалност 2022: 

изследване и развитие

Проектът има три основни цели: - Да представи 

българските артисти занимаващи се с творчество във 

виртуална, смесена и добавена реалност. - Да създаде 

интерактивна платформа за артистично изслдеване във 

и чрез виртуална реалност.  - Да привлече нови публики 

и да разшири дискусията за състоянието на потапящите 

визуални изкуства днес. 86925.57 80000 София VR Фест: Възстанояване и Развитие

Основната цел на проекта е възстановяне и развитие на Sofia 

VR Fest чрез: - Увеличаване мащаба на събитието. - 

Организиране на детска програма. - Предлагане на нови 

категории съдържание: интердисциплинарни VR 

преживявания, симулатори, групови преживявания и др. - 

Поставяне на фестивала в международни платформи и 

организиране на официална селекция. - Създаване на 

пространство за дискусии, контакти и партньорства. - 

Организиране на научна конференция. - Надграждане на 

бизнес модела ни.

100000 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1330-16483 Театър СПАМ студиос Сдружение СПАМ СТУДИОС 2023 99,956.22 99,956.22

Концепцията за Едногодишната програма 2022 включва създаване 

на собствена и разнообразна продукция съгласно мисията на 

сдружението – развиване и популяризиране на съвременното 

изкуство. Този план произхожда от стратегията за развитие и 

стартиране на КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР СПАМ СТУДИОС през 2025-та, чрез 

привличане на инвеститори и бизнес партньори. Неприложимо Неприложимо 0 0 СПАМ студиос 2022

Съгласно мисията, фокусът на концепцията на проекта е 

съвременният театър, изкуство и техните придружаващи 

ги аспекти: драматургия, теми, изразни средства. 

Създаването на три театрални представления, творческа 

работилница, две творчески срещи, два концерта и една 

изложба са събитията, които програмата има за цел да 

реализира. Проекта ще даде възможност на млади 

артисти да практикуват своята професия, а развитие на 

публики в неконвенционални пространства е в основата 

на нашата дейност. 99730.76 75000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1332-17453 Документално кино Смарти пентс шуутър ООД

Развитие на социално 

ангажирани документални 

филми и представяне и 

популяризиране на 

българското документално 

кино сред българската 

публика и на международни 

филмови форуми и фестивали 77,685.00 77,685.00

Проектът предвижда изграждането на видим профил на 

независимата продуцентска компания чрез развитие на два проекта 

за документални филми, участие в престижни международни 

филмови форуми и фестивали с цел популяризация на проектите и 

на българското кино като цяло, участие в образователната 

програма на Колумбийския университет с последния документален 

филм, популяризиране на документалното кино в България, с 

таргет млади публики, и затвърждаване на структурната 

независимост на организацията.  Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Развитие и промоция на социално ангажирано 

документално кино чрез увеличаване на работния 

капацитет на продуцентска компания

Проектът цели развитие и промоция на социално ангажирано 

документално кино чрез увеличаване работния капацитет на 

продуцентска компания Смарти пентс шуутър чрез: - 

увеличаване на потенциала за производство на качествени 

филми чрез закупуване на снимачна и монтажна техника - 

разширяване на екипа с млади хора - участие в 

специализирано международно обучение за продуценти на 

док. филми - разширяване на дейността на фирмата - нови 

филми, мултимедийна изложба, прожекции с дебати 60644.99 59 732,08

ПРОГРАМА - МОБИЛНОСТ I СЕСИЯ - ИМЕ НА ПРОЕКТ - Участие в 

престижното международно обучение за продуценти на 

документални филми EURODOC / ПРОГРАМА - ТВОРЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ / Модул Участници / ИМЕ НА ПРОЕКТ - Участие в 

престижното международно обучение за продуценти на 

документални филми EMERGING PRODUCERS 2897,31 / 4671,13 0 / Следва оценяване

Програмата за международно обучение EURODOC е насочена 

към продуценти на документални филми, които искат да 

работят успешно на международно ниво и да пренесат в 

родната си страна най-новите практики от световната 

киноиндустрия. Обучението предоставя възможност на 30 

внимателно подбрани продуцента да развият проектите си за 

документални филми в среда, която стимулира творчество и 

обмен. Ралица Големанова, представлявайки прод. си 

компания Смарти пентс шуутър, е един от тези 30 продуцента.

Международната програма за обучение и 

промоция на продуценти на документални 

филми EMERGING PRODUCERS предоставя 

възможност на 18 внимателно подбрани 

продуцента, сред които и Ралица Големанова, 

представлявайки продуцентската си 

компания Смарти пентс шуутър, да бъдат 

промотирани международно, да разширят 

професиолната  си мрежа и да се ориентират 

в бързо променящата се кино среда. 

Избраните продуценти биват промотирани в 

специална програма на Берлинале, наред с 

други фестивали. Неприложимо



ORG2022-2309-1345-17418

Интердисциплинарен 

проект ПАРТИТУРА ЕООД Патенти 87,909.00 87,909.00

Създаване на оригинални авторски произведения в областта на 

интердисциплинарните изкуства и сценичното творчество, 

обединяващи и надграждащи целите на организацията, свързани с 

популяризирането на нови авторски форми за синкретично 

изразяване. Надграждане и развитие на структурни цели и дейности 

и изграждане на обединяваща дигитална платформа за 

популяризиране на авторското изкуство. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Патенти

Интердисциплинарен спектакъл в областта на авторския 

театър. Проектът цели създаване на оригинална форма и 

съдържание на непрактикуван жанр – художествената 

мистификация. 14999.99 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

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

Едногодишен грант - Галерия 

"Интро" 78,893.24 78,893.24

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

представяне на установени български автори в сферата на 

живописта, рисунката, графиката и скулптурата като запазим 

изградената общност от художници и посетители и развием обхвата 

й в различни посоки, както и да работим по дигитализация на 

съдържанието на галерията. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1348-17507 Театър "Ст.Арт"  ЕООД Дигитално начало 23 82,732.00 82,732.00

Проектът цели развитие на независимия културен сектор, с фокус 

върху осигуряване на достъп до култура в регионални и 

задгранични области. Предвижда създаване на дигитална 

платформа за онлайн стрийминг и разпространение на независими 

културни продукти. Реализиране на театрален спектакъл, с 

предпоставка за обособяване на нови театрални пространства в 

малки населени райони и достигане до публики, извън обичайните 

културни центрове. Създаване на подкаст с културно-

образователна програма. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1349-17477 Музика

СКО - МИЛЧО ЛЕВИЕВ 

Сдружение МАЙСТОРИ СЛЕД МАЙСТОРИТЕ 99,646.00 99,646.00

 Проектът цели да развие и надгради капацитета и дейността на 

Сдружение за култура и образование Милчо Левиев чрез 

въвеждане на стратегия за развитие на организацията и публиките, 

създаване на Бранд бук и изграждане на мотивиран екип. Ще 

стартира  платформата Майстори след майсторите, включваща 

конкурс за млади пианисти,  майсторски класове, както и съвместни 

концертни изяви с участието на утвърдени световни музиканти. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 П Ъ Т Я Т  към  В Ъ Р Х А  3 - 18.9. 2022г.

ПЪТЯТ КЪМ ВЪРХА  - Проектът П Ъ Т Я Т  към  В Ъ Р Х А носи 

идея, която в интересни и сублимни времена идва да ни 

замисли за П Ъ Т Я по който идваме, вървим днес и ще вървят 

децата ни утре. Идея осветяваща нов прочит на историческите 

знаци от хълма, с които живеем без да се замисляме от 

векове. Идея за познанието, историята и великата мъдрост на 

всеки един народ да живее в хармония с нея. ШЕСТ СЦЕНИ, 

ЧЕТРИ РОЯЛА,ПОВЕЧЕ ОТ 50 АРТИСТИ ,КЛАСИКА JAZZ И ПОП, 

ПОКЪРТИТЕЛЕН ЗВУК И ОСВЕТЛЕНИЕ. 37174 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1350-17121

Интердисциплинарен 

проект Таляна Сдружение

Проект за подкрепа на 

културната дейност на 

Сдружение Таляна и 

пространство ReBonekrs 100,000.00 100,000.00

Отворило врати в края на 2021г., пространство ReBonkers  много 

бързо зае място си, като интересна сцена за съвременно изкуство, 

независимо кино, музика и дискусии. Автор на програмата на 

ReBonkers е Сдружение Таляна, което управлява центъра с 

подкрепата на Община Варна, НФК и частни спонсори. 

Пространство ReBonkers е символ на мисията на Сдружението - 

трансформация на града чрез изкуство, приемственост и иновация. 

Таляна е партньор на Нов Европейски Баухаус. Неприложимо Неприложимо 0 0

Развитие на творческия потенциал 

на Таляна

Едногодишна програма за укрепване на 

административния капацитет на СНЦ Таляна в областта 

на маркетинг, дигитални комуникации и културно 

предприемачество и създаване на артистична програма, 

която ще се реализира в пространство РеБонкърс, 

гр.Варна. Подобряване на институционалните и 

междусекторни партньорства и реализиране на 

образователна програма за разширяване на обхвата на 

дейността и създаване на нови публики. Инициативите 

са в синхрон с политиките Зелен град и Нов Европейски 

Баухаус. 98834 49480

Възстановяване и развитие на проект творчески 

квартал ТАЛЯНА

Възстановяване и развитие на творчески квартал Таляна, 

Варна, посредством динамична артистична програма, 

междусекторно сътрудничество и работа с публиката. 

Реализиране на качествена артистична програма, в това число 

международен фестивал за съвременно изкуство и активна 

работа с цел подпомагане на творческия сектор. Промоция на 

културното наследство и неговите връзки с настоящето, работа 

в посока зелена трансформация на града и увеличаване на 

пешеходни зони. 79981.77 79981.77

ПРОГРАМА - КРИТИКА / Модул „Иновативни модели за критика“ 

/ ИМЕ НА ПРОЕКТ - Мъртво вълнение 29,900.00 Следва оценяване

“Мъртво вълнение” е иновативно арт предаване/подкаст, 

което разпространява случващото се в варненската сцена до 

национална публика, като същевременно информира и 

варненските слушатели за случващото във визуалните 

изкуства у нас. По този начин се постига едновременно мост 

между Варна и националната сцена, но се постига и 

децентрализация на културния диалог. Отдалечеността на 

Варна е възможност за говорене за културните за процеси по 

различен и независим от столичната арт-екосистема начин. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1350-17137

Интердисциплинарен 

проект

СДРУЖЕНИЕ "КОНЦЕРТИ.БГ"  

Сдружение MUSIC TRAVELLER 96,970.00 96,970.00

С проект MUSIC TRAVELLER предлагаме стегната програма, която 

едновременно продължава, но и надгражда интензивния темп на 

развитие на Сдружение „Концерти.БГ“. Чрез предложените от нас 

дейности залагаме стратегически приоритети, които формулирахме 

заедно с артистите от нашата общност на базата на проведени 

изследвания и дискусии в сектора. MUSIC ELEVATOR

Проектът цели да създаде програма за развитие на 

млади изпълнители, да разшири партньорската 

мрежа от артисти и възможностите за 

популяризирането на техните дейности. Форматът 

Music Elevator на Koncerti.bg среща прохождащи 

музиканти с утвърдени имена, любители с 

професионалисти, скъсява дистанцията между 

публиката и артистите и привлича нови аудитории, за 

да развива потенциала на сцената у нас дори в 

ограничените условия на кризата.  99 772 99772 INSIDE OUT

С Inside Out целим цялостно повишаване на 

организационен капацитет, надграждайки вече 

постигнатото. Развивайки междусекторна мрежа от 

партньорства на локално, регионално и национално 

равнище, Концерти.бг ще разгърнем дейността си по-

мащабно и с по-голям фактор на социално въздействие. 

Ще продължим и да подкрепяме нови музиканти чрез 

провеждането на конкурси и организирането на 

концерти, тъй като това е инвестиция в бъдещото 

развитие на сектора. 99908.68 80000 RE-CONNECT

С проект “Re-connect” ще продължим и надградим 

интензивния темп на адаптиране и промяна, като положим 

ясни стратегически приоритети, формулирани заедно с 

артистите от нашата общност. От проведените изследвания и 

дискусии в сектора, на преден план излязоха три основни 

посоки на работа, които започваме да реализираме в 

стратегията си - организиране на концерти и фестивали, 

развиване на канали за разпространение на музикално 

съдържание, организиране на събития за развиване на 

общност от артисти. 95160 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1351-17494 Изящни изкуства Уан Модерн ЕООД

Едногодишна програма на 

галерия ONE за 2023 г. 99,963.00 99,963.00

Програмата на галерия ONE за 2023 г. включва експозиции в 

галерийното пространство на ул.Иван Вазов №12, както и такива в 

градска среда. Проектът включва още образователни програми под 

формата на видеа и уъркшопи, както и дейност по публикация на 

каталози.

Едногодишна програма за 

привличане на нови публики

Проектът Едногодишна програма за привличане на 

нови публики е платформа от смислово свързани 

дейности с цел популяризирането на съвременното 

българско изкуство.

Основен неин приоритет е организирането, 

заснемането и популяризирането на дигитално 

съдържание включващо обучителни 

дискусии/лекции и кратки видеа запознаващи 

публиките с основните фактори определящи 

съвременната арт сцена. 92217 0

Едногодишна програма на галерия 

ONE

Стратегическата концепция на галерия ONE за 2022 г. е 

реализиране на едногодишна културна програма от 

различни вид взаимно свързани дейности, въвеждащи 

принципите на устойчиво развитие.  Посоката на 

действие обхваща няколко направления – регулярна 

изложбена дейност, образователна програма, печатна 

дейност и дигитализиране на културното съдържание. 99901.77 99901.77 План за развитие на галерия ONE 2022-2023

Планът за развитие на галерия ONE за периода септември 

2022 - декември 2023 включва продукция по изложбена 

дейност с българско и международно участие, образователна 

програма, базирана на принципите на галерийната 

педагогика, изграждане на цялостна визуална идентичност и 

интегриране на методологии за активни публики и полезни 

практики. 93080 90955 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1352-17467 Музика ДМВ СТАРС ЕООД ЕООД

СЪЗДАВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛЕН 

МАТЕРИАЛ ПО БЪЛГАРСКОТО 

ПЕСЕННО НАСЛЕДСТВО     99,973.00 99,973.00

Ще бъдат създадени нови аранжименти за вокал и бенд на 15 

прочути песни на бележитата ни вокалистка Мими Николова, 

записани като инструментали и издадени в албум. Създадените по 

проекта нотни материали, инструментали и албум на диск ще бъдат 

предоставени на висши и средни музикални училища и на 

музикални школи у нас, както и на български училища в чужбина. 

Албумът ще бъде внесен във всички регионални библиотеки с 

отдели „Изкуство“ и ще бъде изпратен до български културни 

центрове в чужбина. Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧИЛИЩЕ ЗА 

МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР

Проектът цели създаването на първото в България 

Специализирано училище за музикален театър. Идеята 

се ражда благодарение на дългогодишния опит на 

Даниела Станкова и нейния екип в реализирането на 

музикално-театрални продукции. Предвижда се и 

създаването на онлайн образователна платформа, 

иновация за България, която да спомага за обучението и 

развитието на участниците в сферата на музикалния 

театър, давайки възможност за онлайн консултации и 

обучение в реално време и от разстояние. 96250.94 74086 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1352-17505 Театър Мултикулт Сдружение Мултикулт 2023 72,020.00 72,020.00

Основната цел е да се продължи и надгради стратегията за 

устойчиво развитие на организацията –  да разшири  и развие 

аудиторията и интереса към видовете театрално изкуство; да се 

провокира по-широка и пряка ангажираност на публиката; 

експериментиране с нови пространства и адаптиране към 

дигитална среда. Сдружение „Мултикулт“ се стреми да се  развива 

в унисон с европейските и световни културни тенденции, като 

припознава и прилага добри практики, стимулирайки развитието на 

професионалната общност Неприложимо Неприложимо 0 0 Мултикулт 2022

Основна цел е чрез дейностите в проекта да се развие 

стратегия за устойчиво развитие на сдружението, за 

разширяване и развитие на аудиторията и интереса към 

видовете театрално изкуство, както и да провокира по-

широка и пряка ангажираност на своята аудитория. 

Проектът залага на експериментирането с нови форми 

на театър и пространства за изява. Цели се адаптиране 

на творческото съдържанието към дигитална среда и 

възможност за достъп до културни инициативи от страна 

на по-голям брой целеви групи 86056.21 50000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1355-16839 Аудиовизуални изкуства Реално и вълшебно ЕООД

Повишаване капацитета и 

устойчивото развитие на 

детска телевизия Реално и 

вълшебно чрез създаване на 

ново детско аудио-визуално 

съдържание, и осигуряване на 

достъп до нови аудитории 

чрез телевизионо 

разпространение 113,440.00 99,960.00

Реално и вълшебно ТВ е детска медия за деца до 6г. разработена 

съвместно с педагози и психолози - експерти по детско развитие. 

Категориите на съдържанието обхващат основните етапи от 

развитието на всички умения за ранно учене и запомняне при 

децата. Чрез съдържанието, у децата се провокира творческо и 

изследователско мислене, веселието и обучението. Опознаване на 

българският бит и култура и съхранение на националната 

идентичност, чрез умело активизиране на тяхната съпричастност. Неприложимо Неприложимо 0 0

Повишаване капацитета и 

устойчивото развитие на детска 

телевизия Реално и вълшебно чрез 

създаване на ново атрактивно 

съдържание, и осигуряване на 

достъп до нови аудитори чрез 

линейно телевизионо 

разпространение

Реално и вълшебно ТВ е детска медия за бебета и деца 

до 6г. разработена съвместно с педагози и психолози - 

експерти по детско развитие. Категориите на 

съдържанието обхващат основните етапи от развитието 

на всички умения за ранно учене и запомняне при 

децата. Чрез съдържанието, у децата се провокира 

творческо и изследователско мислене, веселието и 

обучението. Опознаване на българският бит и култура и 

съхранение на националната идентичност, чрез умело 

активизиране на тяхната съпричастност. 99951 0

ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКА МЕДИЯ 

РЕАЛНО И ВЪЛШЕБНО

Реално и вълшебно ТВ е детска медия за бебета и деца до 6г. 

разработена съвместно с педагози и психолози - експерти по 

детско развитие. Категориите на съдържанието обхващат 

основните етапи от развитието на всички умения за ранно 

учене и запомняне при децата. Чрез съдържанието, у децата 

се провокира творческо и изследователско мислене, 

веселието и обучението. Опознаване на българският бит и 

култура и съхранение на националната идентичност, чрез 

умело активизиране на тяхната съпричастност. 100000 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1356-17504 Литература

Фондация "Следваща 

страница" Фондация

Пътуващи думи. Резидентска 

програма и събития 36,495.00 36,495.00

С проекта Пътуващи думи продължаваме и през 2023 г. 

международната резидентска програма за преводачи и писатели, 

обученията, събитията и съпътстващата ни дейност като 

разширяваме обхвата и, за да предложим събития на публиките 

извън София, да развием нови партньорства и да хвърлим мостове 

към други форми на изкуството.

Къща за литература и превод: 

едногодишна програма

Къща за литература и превод. ще продължи да 

подкрепя развитието и популяризирането на 

литературния превод от и на български език, да бъде 

средищно място за обмен и рефлексия на 

професионалната общност и широката публика, да 

утвърждава България като литературно-

гостоприемно място и да създава условия за 

международна литературна комуникация. 

Програмата ще се адаптира към кризата като 

акцентира върху дигитално и онлайн присъствие. 98047 85000 Литература отвъд границите

Проектът е насочен към институционално укрепване и 

развитие на фондация „Следваща страница“ и Къща за 

литература и превод, което ще гарантира устойчивост на 

ефектите от работата ни, продължение на процеса по 

дигитална адаптация, нови партньорствата и по-добър 

контакт с публиките. Това ще позволи  реализация на 

програмата за 2022 г.: международни резиденции, 

творчески събития, обучителни формати, консултации, 

информационни кампании, участие в международни 

форуми и др. 99560.2 91237

България в международния литературен диалог: 

Нови перспективи

Проектът цели запазване на дейността и задълбочаване на 

ефектите от годишната програма на фондацията и на Къща за 

литература и превод, които допринасят за достойно и видимо 

присъствие на българската литература и култура извън 

България и за задълбочаване на литературните контакти. 

Проектът предвижда и нови програмни елементи, 

многообразие на форматите, задълбочаване на отношенията с 

публиките, засилени международни контакти и нови 

партньорства. 99759.96 92259.96

ПРОГРАМА - ЦЕЛЕВА ПОДКРЕПА ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА / ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - Ускорител за балкански преводи//Превод в действие 24,435.00 24,435.74

Основната цел на проекта е той да улесни пътя на 

литературите на Западните Балкани към Европа. Този път 

включва задължително превод, но също и цял спектър от 

дейности, които стоят зад издаването и популяризирането на 

една литературна творба, писана на непопулярен език, в 

Европа. Голяма част от тях сякаш стоят скрити в сянката на 

самия акт на превода, но в действителност той е само една 

част от комплексен процес, в който участват различни 

играчи.//

Водещата цел на проекта е да допринесе за обмена на 

стойностната преводна литература в съвременна Европа и по-

специално между страните-членки на ЕС и тези от Западните 

Балкани. Проектът разпознава преводачите на художествена 

литература като влиятелни и мотивирани посланици в 

междукултурния диалог чрез литература. Именно те са 

ключовите фигури в процеса на взаимното обогатяване на 

европейските литератури и култура, давайки на читателите 

достъп до голямото богатство на чуждоезичната литература. 

Водеща организация е европейската мрежа на 

преводаческите резиденции RECIT, а партньори са ключови 

резидентски центрове от страните-членки на ЕС и от 

Западните Балкани. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1357-17493 Музика ЕВРО БМ ЕООД ООД ПЪТ ПО НОТИ 99,817.00 99,817.00

Проекта включва концерти, уръкшоп и създаване на нов албум с 

авторска музика и видеоклип.Ще осигури устойчиво стратегическо 

развитие, чрез дългосрочно задържане, разширяване и развитие на 

аудиторията, както и чрез развитие на дългосрочни връзки и 

партньорства, чрез демонстриране на организационен и творчески 

потенциал на компанията. Участват артисти от различни поколения 

в търсене на нови теми, форми и вдъхновение, с цел провокиране 

публиката и младото поколение по темата за джаз и класиката. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Музикални уикенди - концерти, майсторски клас, 

звукозапис и издаване на албум и видеоклип

Ще спомогне възстановяване в следпандемична ситуация на 

организация с история в развитие на българската музикална 

сцена и ще подкрепи годишна програма, обхващаща три 

направления,които ще стабилизират в местен и 

международен план.Развие творческия потенциял на младото 

поколение,провокира изявени музиканти в търсене на нови 

подходи, импровизации в създаване на музика.Да 

популяризира Българската култура и музика.Разраства 

имиджа на творческата сцена на София с натрупването на 

културен капитал. 72708.6 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1359-17368 Културно предприемачество

ФОНДАЦИЯ "ОРЛИЦА" 

Фондация

САЙТ СПЕСИФИК АРТ 

ХУДОЖНИКЪТ В ДИАЛОГ С 

ПРИРОДАТА 99,962.20 99,962.20

Със този сайт спесифик проект създаваме арт пространство, което 

взаимодейства с природата, въздейства на зрителите и дава 

възможност за директен контакт с изкуството. Обособяваме 

мястото като основополагащ генератор на  творческия процес. 

Посетителите са поставени едновременно в природна и културна 

среда, доставяща комплексна естетическа наслада. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО / 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - МЕДВЕН ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЛЮБИТЕЛИТЕ - 

ХУДОЖНИЦИ 35,000.00 35,000.00

Проекта предвижда организиране на ателиета по 

изобразително изкуство за любители художници. Ще бъдат 

организирани две ателиета – есенно 26.09-02.10.2022 по 

живопис, и пролетно 15-20.05.2023 по графика и 

линогравюра.Темите ще са свободна творческа 

интерпретация на пейзаж – природен, възрожденски къщи, 

натюрморт. Ателието по живопис ще бъде ръководено от 

Росен Кавръков, а ателието по графика и линогравюра от 

Стефан Божков. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1403-16834 Дизайн Сито Студио ЕООД ЕООД СМЕЛО НАПРЕД 99,970.00 99,970.00

През 2023 ще развием организационната си структура, ще положим 

основите на дълготрайни партньорски отношения, които да 

надградим до 2025. Ще предоставим на аудиторията си по-

качествени услуги и продукти от сферата на изкуството чрез 

разнообразна, вдъхновяваща и креативна образователна програма, 

която да ни помогне да бъдем устойчива творческа индустрия. 

Основната ни мисия е да насърчим и съхраним желанието на 

артистите да създават творбите си на ръка, използвайки 

съвременни дигитални технологии.

Сито Принт Клуб.

Споделено

пространство за

сериграфия.

Споделеното пространство за творци с

акцент сериграфия. Преминалите обучение

при нас или на други места, ще могат да

използват базата сами или с помощ от

асистент и да отпечатват лимитирани

тиражи творби - плакати, картички, зинове.

Направи-си-сам базата, ще бъде надградена

с ръчна печатарска маса с вакуум плот,

иновацията ще улесни артистите и ще им

позволи да създават още по-комплексни

произведения на изкуството с високо

естетическо качество. 75643.85 0

Sito Studio - база за сериграфия и 

други печатни технологии

Основната ни мисия е да насърчим и съхраним 

желанието на артистите да създават творбите си на ръка. 

През 2022 ще развием организационната структура, 

материалната база и създаването на дълготрайни 

партньорски отношения, като по този начин ще 

предоставим на аудиторията си по-качествени услуги и 

продукти от сферата на изкуството. Ще покажем една 

разнообразна, вдъхновяваща и креативна 

образователна програма, която да ни помогне да бъдем 

устойчива творческа индустрия. 92906.61 0 Сито Ризо Клуб

Инициативата ще помогне за запазване на сериграфията и 

популяризиране на ризопечата. Колективният принцип на 

творчество и технологичните нововъведения в споделеното 

арт пространство ще привлекат нови творци и 

професионалисти към технологиите. Това ще им помогне да 

обединят усилията си в търсенето на пазар на готовата 

художествена продукция, ще отвори нови възможности за тях 

да създадат мултикултурни съвместни творчески проекти и да 

експериментират повече. 79984.04 79,984.04

ПРОГРАМА - ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ / Модул Организатори / 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Пълноцветна сериграфия и специални печатни 

ефекти 14,996.00 Следва оценяване Не е приложено резюме на проекта Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1405-17499 Театър Мариет и Марионет ЕООД Театрална къща 127,626.00 99,992.00

“Отдавна,много отдавна,чак около миналия петък”,през 1992 г. бе 

създадена театрална къща „МАРИЕТА И МАРИОНЕТА“,за да 

забавлява малки и големи.Тя е пъстро ветрило от творчески 

индивидуалности:актьори и кукловоди,клоуни и 

мимове,режисьори и кукломайстори,музиканти и 

художници...Макар и различни,те си приличат в едно:много обичат 

и децата,и театъра...Бъдете с нас камерната куклената сцена до 

грандиозния Международен фестивал за куклен и площаден театър 

„АРЛЕКИНО И МАРИЕТА“ в Созопол и в Черноморец.

Не е посочено име на проект от 

кандидатстващия в стъпка 1 при 

кандидатстване

"Отдавна, много отдавна, чак около миналия 

петък",през 1992 г. бе създадена театрална къща 

МАРИЕТА И МАРИОНЕТА, за да забавлява малки и 

големи. Днес тя е пъстро ветрило от творчески 

индивидуалности: актьори и кукловоди, клоуни и 

мимове, режисьори и кукломайстори, музиканти и 

художници...Макар и различни, те си приличат в 

едно: много обичат и децата, и театъра.От куклената 

сцена до грандиозния фестивал-навсякъде е 

вълнуващо с МАРИЕТА И МАРИОНЕТА. 99997.08 0 Театрална къща

“Отдавна, много отдавна, чак около миналия 

петък”,през 1992 г. бе създадена театрална къща 

МАРИЕТА И МАРИОНЕТА, за да забавлява малки и 

големи. Днес тя е пъстро ветрило от творчески 

индивидуалности: актьори и кукловоди, клоуни и 

мимове, режисьори и кукломайстори, музиканти и 

художници...Макар и различни, те си приличат в едно: 

много обичат и децата, и театъра.От куклената сцена до 

грандиозния фестивал-навсякъде е вълнуващо с 

МАРИЕТА И МАРИОНЕТА. 99864.46 85000 Театрална къща

В новия културно-образователен проект на Театрална къща 

Мариета и Марионета - ЗАСЛУЖИЛ АРТИСТ децата ще се 

превърнат в главни герои и ще се качат на сцената.От 30 

години,след хилядите изиграни представления се убедихме,че 

истинското щастие се крие в усещането да си 

полезен.Надграждането в развитието на създадения от нас 

фестивал Арлекино и Марионета в Созозпол е факт.Предстои 

4-тото издание с все по-голямо международно участие,на все 

повече сцени - и в гр.Черноморец. 100000 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо



ORG2022-2309-1406-17436

Интердисциплинарен 

проект Антика ЕООД ООД Арт център Вагабонд 26,400.00 22,800.00

Проектът Арт център Вагабонд е с мисия да се превърне в 

пространство за изкуство, култура, образование и личностно 

развитие на малки и големи. Фокус в дейността на екипа е 

провокиране на интерес и участие на обществеността на Пазарджик 

в изложби, пърформанси, проекти, обучителни събития и 

дългосрочни курсове за личностно и професионално развитие 

привлекателно място за творчески срещи, разговори, изложби, 

представяния на млади и утвърдени художници и автори, школи и 

творчески работилници. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1407-16723

Интердисциплинарен 

проект

Българска транспортна камара 

ЕООД ЕООД

Клуб по култура и изкуства, 

част от  Морски център Свети 

Никола / Club of Culture and 

arts, part of the Saint Nicholas 

Maritime Center 126,255.00 99,395.00

Българска транспортна камара ЕООД изгражда център за 

занимания, които да допринесат за повишаване на интереса към 

морското дело и професия.

Заниманията ще се осъществяват в клубове за физическо, трудово, 

умствено, културно и нравствено възпитание.

Целта на проекта е Клуб по култура и изкуства – реална и 

интерактивна среда за акумулиране, управление, дигитализиране, 

разпространение и представяне на културно историческо 

наследство, и за провеждане на събития на национално, и 

международно ниво. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1409-17334

Интердисциплинарен 

проект

DOMA Art Foundation 

Фондация Изкуството да живееш красиво 99,797.00 99,797.00

Българското изкуство, а още повече съвременното, у нас масово не 

се възприема като сериозна стойност и обект за инвестиции, за 

разлика от други европейски страни, превърнали го в 

икономическа сила. Проектът „Изкуството да живееш красиво“ 

цели да запълни това звено чрез регулярни дейности в негалерийни 

и независими пространства, като изложби, презентации и разговори 

с професионалисти, създавайки диалог между хората на изкуството 

и тези извън него, като представители на бизнеса и от други сфери. Нова творческа академия

"Нова творческа академия" е дългосрочен проект за 

съвременно и различно от академичното 

образование в сферата на изкуството. Това са курсове-

алтернативи на настоящите модели на обучение 

включващи теория, практика и открити критични 

дискусии както онлайн, така и офлайн. Сред 

лекторите са актуални артисти в сферата с богат опит 

на международно ниво, целящи да изградят един 

силно аргументиран естетически поглед на 

специалисти с готови решения. 99 653,84 45000

Нова творческа академия / издание 

2022

Фондация Дома Арт работи в сферата на културата, 

изкуството и градското развитие. Чрез стойностни 

проекти създава устойчиво развитие, провокира обмен, 

дългосрочни връзки и партньорства между местни и 

чуждестранни институции, организации, артисти. Чрез 

подпомагащия и доразвиващ основната дейност план за 

образование Нова творческа академия, включващ 

всичките сфери на дейност на фонацията, изгражда нов 

организационен капацитет, планове и стратегии за 

разширяване и развитие на аудиторията. 69264.3 0 Завръщане в бъдещето

В страната и градовете извън столицата липсват по-големи 

събития за съвременно изкуство, а това е много важно за 

децентрализацията на актуалната култура и достъпа до 

международно съдържание в по-малките градове. В 

продължение на своите проекти, фондация Дома Арт 

рестартира проекта Арт КОМПАС с темата /Завръщане в 

бъдещето/ с дългосрочно партньорство във Варна и Turn Back 

Time - първата изложба в партньорство с РеБонкърс и арт 

резиденция Ятрус във Велико Търново. 77040 76790

ПРОГРАМА - МОБИЛНОСТ I СЕСИЯ / ИМЕ НА ПРОЕКТ - Проект-

изледоване към първото триенале на съвременното изкуство 

Lower East Side 2024 11,384.36 8 000

Изследователско пътуване за поставяне начало на тема на 

триеналето Lower East Side – амбициозен проект, планиран да 

се проведе през 2024 г. в три града в Северна България – 

Варна, Русе и Велико Търново. Триеналето ще се съсредоточи 

върху художници от Източните Балкани /но не само, 

включително художници от Латвия, Естония, Литва, Украйна и 

Молдова, с курирани групови изложби, поръчкови творби и 

мащабни публични художествени и образователни проекти 

във всички три северни града и околностите. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1409-17339 Музика

Фондация "Зорница" - Център 

за изкуство Фондация Зорница 2023 99,999.00 99,999.00

Проектът ще повиши вътрешно-организационния капацитет на 

Център  Зорница, ще подобри условията за работа с деца-таланти, 

ще разшири портфолиото на организацията с иновативни 

качествени творчески продукти. Предвижда  богата палитра от 

дейности, услуги и събития за деца, между които: два фестивала,  

телевизионно предаване, нови авторски песни, нова детска рок 

опера, видео клипове, творчески лагер, уъркшопи, концерти и 

международни участия, като ще бъде повишена тяхната видимост у 

нас и в чужбина. ЗОРНИЦА В СТРАНАТА НА ЧУДЕСАТА

Проектът ще повиши вътрешно-организационния 

капацитет на "Зорница Център за изкуство", ще 

подобри условията за работа на вокалната школа с 

деца-таланти, включително чрез адаптиране към 

извънредното положение и въвеждане на иновативни 

подходи. Ще бъдат създадени качествени творчески 

продукти и услуги за деца на различна възраст: 

концертни спектакли, рок-опера, видео записи, и ще 

бъде повишена тяхната видимост на културната сцена 

у нас и в чужбина. 97815.96 0 "ЗОРНИЦА.БГ"

Проектът ще повиши вътрешно-организационния 

капацитет на Център  Зорница, ще подобри условията за 

работа на вокалната школа с деца-таланти, включително 

чрез адаптиране към извънредното положение и 

въвеждане на иновативни подходи. Ще бъдат 

създадени качествени творчески продукти за деца, 

между които и културни събития с международно 

участие: два фестивала,  месечно телевизионно 

предаване, нови авторски песни, видео клипове и 

концерти и ще бъде повишена тяхната видимост у нас и 

в чужбина. 99965,77 78000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1410-17476

Интердисциплинарен 

проект

Артистика БГ ЕООД Културен 

институт

Ансамбъл Чинари -  България в 

ритми 99,886.00 99,886.00

Проектът „Ансамбъл Чинари - България в ритми“ е естественото 

продължение на работата на Ансамбъл Чинари и Чинари Дръмс. 

Благодарение на проекта ще се съхрани и надгради създаденото 

през последните години.

Основните й дейности са насочени към запазването на творческия, 

административен и артистичен екип, приобщаване на деца и 

младежи към дейността на детските школи на Ансамбъл Чинари, 

привличане на нови аудитории и представянето в различни 

културни и обществени среди. Традиция в бъдещето

Икономическата и социалната среда, в която 

попаднахма свободните артисти заради пандемията е 

изпитание, което налага нов начин на продуциране, 

създаване и преодоляване на трудностите, с основна 

цел - Съхраняване и реализиране на нова продукция 

в сферата на сценичния фолклор чрез музика, песен и 

танц. Фолклорният мюзикъл обединява всичките тези 

елементи по оригинален и иновативен начин, като 

представя българската традиция в бъдещето. 99990 0

Стратегия за развитие и 

надграждане дейността на 

Артистика БГ ЕООД

Проектът на Артистика БГ ЕООД цели да съхрани и 

надгради създаденото през последните години от 

Ансамбъл Чинари, Група Етнотикс, Булгарина и Чинари 

Дръмс.  Основната мисия на Артистика БГ ЕООД в 

момента е запазването на творческия, административен 

и артистичен екип, бързата и навременна адаптация към 

новите условия на пазара, повишаване капацитета на 

работа на организацията чрез иновативни подходи и 

стратегически решения, отговарящи на настъпващите 

промени в културния сектор в България. 98873.2 0 Старите българи

Старите българи е проект на Артистика БГ ЕООД и 

менажираните от нея артисти от Ансамбъл Чинари, група 

Етнотикс, Трио Българина и Чинари Дръмс. В проекта ще бъдат 

застъпени старинни фолклорни костюми, старинна фолклорна 

музика и старинни фолклорни танци, представени по 

атрактивен, съвременнен и иновативен начин от 

професионалните артисти  в организацията. Старите българи 

ще бъде сценично представен и реализиран чрез поредица от 

семинари и концертни представяния, разпределени в период 

от 9 месеца. 86205.16 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1414-17491 Културно предприемачество

Споделено работно място - 

Варна (Beehive) Сдружение

Развиване на културното 

предприемачество и 

образователни инициативи 68,612.00 68,612.00

Проектът развива културното предприемачество, като предоставя 

пространство, знания и среда за развитие, чрез организацията на 

три международни събития във Варна и Пловдив - TEDx и 

StartupWeekend. Чрез тях, ще развие и разгърне творческия 

потенциал на своите участници в инициативите и ще предостави 

качествено творческо съдържание и неформално образование в 

дигитална среда.

Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 TEDx във Варна и Пловдив

TEDx цели да популяризира локалните идеи и 

култура.Предизвиква широка дискусия, приобщава и създава 

общност. Двете конференции спомагат за развитието на нови 

публики и представят нов подход за популялизиране. 

Заложени са теми за култура, културно предприемачество, 

технологии, изкуство, медицина, наука. Местни и 

чуждестранни представят нови гледни точки, открития и 

перспективи-Ники Илиев, Мартина Вачкова, Махаил Заимов и 

др. Като неформално образование се разпространява онлайн 

след реализацията 32220 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1414-17514 Изящни изкуства КупиИзкуство.БГ ЕООД Експо Артко 19 102,756.00 75,756.00

Изложение за изкуство Експо Артко 19, което ще се провежда 

ежегодно в Палата 7 на Пловдивския панаир и ще бъде в 

традицията на салоните за изкуство. То ще развие нови публики и 

ще им позволи да изградят свои собствени художествени критерии, 

като ги превърне във важен фактор за развитието на пазара на 

изкуство. Експо Артко 19 ще бъде най-голямото и важно събитие за 

изкуство в България и едно от основните в Югоизточна Европа. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ДЕБЮТИ - ПЪРВИ КРЪГ / I кръг / Визуални и 

дигитални изкуства - ИМЕ НА ПРОЕКТА - Вижте Изкъство.то / 

ПРОГРАМА - ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ / Модул Организатори - 

ИМЕ НА ПРОЕКТА - Уебинари за изкуство.то / ПРОГРАМА - 

ПУБЛИКИ - ИМЕ НА ПРОЕКТА - Изследване и развитие на онлайн 

публиките на българско изкуство

9000 / 14962,38 / 

8800

0 / Следва оценяване / 

Следва оценяване

YouTube канал, който представя Изкуство.то

Жанрът е Влог за искуство, който използва средствата на 

реалити с два хоста, което подсилва драматизма и увлича 

зрителя, защото единият хост е млад, няма опит и задава 

въпроси, а другият хост е опитен и дава отговори. Крайният 

резултат е да бъдат привлечени зрители от различни 

поколения и с различен бекграунд да научат повече за 

изкуството и да започнат да се вълнуват, интересуват 

икупуват.

Провеждане на серия от 10 уебинара: 7 от тях 

за български творци и 3 за почитателите на 

изкуството, които впоследствие ще бъдат 

публикувани в интернет и ще могат да бъдат 

гледани поне 10 000 пъти. Заради 

пандемията от Ковид 19 настъпи промяна в 

художествения живот и българските творци 

все повече представят своето творчество 

онлайн в социалните мрежи, което има  

определени недостатъци както за авторите, 

така и  за почитателите на изкуството и 

серията от уебинари има за цел да обучи 

двете групи.

Проектът ще изследва новите публики 

на българско изкуство онлайн, които са 

създадени след периода на пандемия 

от Коронавирус Ковид 19 и по-

специално, как могат да се привлекат 

още нови публики. Изследването ще 

бъде реализирано чрез инструментите 

на онлайн маркетинга и ще разкрие, 

каква е тяхната мотивация, защо 

предпочитат да разглеждат и купуват 

изкуство онлайн и най-важното, как тези 

публики могат да бъдат развити. 

Успешното му реализиране ще доведе 

до развитие на пазара на изкуство в 

България

ORG2022-2309-1420-17461 Театър Ай Ем Студио ЕООД

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, 

ПОВИШАВАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ 

НА АДМИНИСТРАТИВЕН 

КАПАЦИТЕТ НА АЙ ЕМ СТУДИО 100,000.00 100,000.00

Стратегията на организацията за периода до 2025 г. вкл. е свързана 

с изграждане на организационен и творчески потенциал за 

устойчиво развитие на театър Ай Ем Студио. Тя ще бъде постигната 

чрез подобряване мениджмънта и маркетинговата ни стратегия и 

практика, повишаване на организационния ни капацитет и развитие 

на собственото ни пространство, в което ще предлагаме богат и 

качествен репертоар, с цел изграждане на приобщаваща театрална 

култура и осигуряване на достъп и участие на широки аудитории. Ай Ем Тиътър

Проектът цели развиване и популяризиране на 

театрално пространство "Ай Ем Студио" чрез 

стартиране на нова за организацията дейност - 

създаване на собствена продукция. С реализирането 

на проекта ще дадем поле за изява предимно на 

свободно практикуващи артисти, които бяха сред 

основните засегнати от пандемията Covid-19. Ще 

помогнем на артистите да преодолеят социалната и 

творческа изолация и ще съхраним културния сектор 

за времето след кризата. 99 907,60 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 АЕ ЕМ ТИЪТЪР

Проектът е насочен към възстановяване и устойчивото 

развитие на независимата творческа организация Ай Ем 

Студио ЕООД, която поддържа собствено театрално 

пространство. В художествената концепция са заложени 

дейности по реализиране на спектаклите: Живот Х 3, Новият 

световен ред и Драконче на име Яйчице, както и на 

фотографска изложба: Уловени моменти. Предвиждаме също 

създаване на дигитален архив и въвеждане на иновативни 

методи за популяризиране и разпространение на готовата 

продукция. 98466.64 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1421-17394 Изящни изкуства 0511 Дизайнс ЕООД

Курс по улично изкуство и 

графити из България 122,298.00 94,798.00

Курс по улично изкуство и графити за всички възрасти от 12-30г из 

цяла България. Идеята на курса е да обучават любители на това 

изкуство, чрез теория и практика. Идеята е да обиколим големите 

художествени училища на България и да работим с млади артисти 

като им предложим теоритична и практична лекция и работилница. 

Всеки участник ще получи необходимите материали за 

практикуването на този вид изкуство и ще изпълнява конкретна 

задача всеки път. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО / 

ИМЕ НА ПРОЕКТ - Курс по улично изкуство и графити 14,450.00 13,000.00

Курс по улично изкуство и графити за всички възрасти от 12-

30г. Идеята на курса е да обучават любители на това изкуство, 

чрез теория и практика. Ежемесечно ще има по две занятия, 

като към всяко от тях ще има домашна работа. Всеки участник 

ще получи необходимите материали за практикуването на 

този вид изкуство и ще изпълнява конкретна задача всеки път. 

В края на курса ще има курсова работа на конкретна тема, 

която трябва да бъде реализирана върху стена. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1425-17513 Музика

„Талант Девелопмент 

Рисорсес“ ЕООД Едногодишен грант 22 30,840.00 18,500.00

Финансиране на дейности на Талант Девелопмент Рисорсес ЕООД в 

концертна, образувателна и теоретична музикална сфера. Неприложимо Неприложимо 0 0

Разработка и продуциране на 

иновативна система за обучение по 

музикални инструменти, базирана 

на съвременна музика.

Планираме изработване на образователна платформа, 

която да допълва артистичната програма на 

организацията и да спомага за генериране на публика. 55000 0

Цялостно финансиране на дейността на Талант 

Девелопмент Рисорсес ЕООД от 17.06.2022 г. до 

30.06.2023 г.

Цялостно финансиране на дейността на Талант Девелопмент 

Рисорсес ЕООД от 17.06.2022 г. до 30.06.2023 г. 46322 46322 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1426-17511 Документално кино

Сдружение Балкански 

Документален Център 

Сдружение

Развите на БДЦ и София 

Документал 107,439.00 86,316.00

Настоящият проект има за цел да подкрепи дейността на Балкански 

документален център и най-вече фестивалът за документално кино 

София Документал. София ДокуМентал е работеща платформа за 

дебата за човешките права чрез селекцията и показването пред 

широк кръг от българска и международна публика на качествени 

филми по темата.

София Документал - 

международен фестивал за 

документално кино и уъркшоп

София Документал е първият в България 

международен документален фестивал и уъркшоп с 

фокус върху човешките права и развитие на млада и 

ангажирана публика. Чрез прожекции на най-

важните нови документални филми и организирането 

на дебати, свързани с тях, София Документал ще се 

фокусира върху най-наболелите проблеми. Така 

фестивалът ще допринесе за повишаване степента на 

социално включване и за разширяването на 

гражданското общество в България. 70000 60000

Нови дейности на БДЦ - 

Документал и програма за 

индустрията

София Документал е първият в България международен 

документален фестивал с фокус върху човешките права 

и развитие на млада и ангажирана публика. Чрез 

прожекции на най-важните нови документални филми и 

организирането на дебати, фестивалът ще допринесе за 

повишаване степента на социално включване и за 

разширяването на гражданското общество в България. 

През 2022 г. за първи път ще има специална програма за 

индустрията, както и презентация на проекти в развитие 

/пичинг/. 70396.6 0 БДЦ 360

БДЦ е организация с дългогодишна история и знаково 

значение за документалистиката. Нашата цел е подкрепа на 

режисьори, които традицион - БДЦ 360° и с нея целим да 

развием пълния спектър на възможности, който сме 

натрупали през годините. Тя включва фестивалът София 

Документал и ново събитие за индустрията Балкански 

документален пазар. Настоящия проект е насочен към 

подкрепа на дейностите на Балкански документален пазар - 

БДЦ СРЕЩИ и ПИТЧИНГ ФОРУМ. 76642.42 76642.42 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1427-16918 Фотография „Росина Пенчева” ЕООД

Пътуваща Светлописница - 

мобилно фото студио 104,480.00 100,000.00

„Пътуваща Светлописница – мобилно фотостудио“ има за цел да 

създаде  многофункционално мобилно фотостудио, както и да да 

задържи наскоро привлечения екип на организацията, като го 

надгради с новопривлечени утвърдени имена от артистичната 

сцена. Сред целите на проекта е и заздравяване на настоящи 

партньорства и добавяне на нови – както с институции, така и с 

културни организации. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Уловено творчество

Целта на проекта „Уловено творчество“ е създаване на 

устойчив модел за развитие на организацията „Росина 

Пенчева“, който през следващите години ще спомогне за 

запазване на фокуса ѝ върху представянето на съвременните 

форми на изкуство и културно наследство. Стремежът на 

организацията е тя поетапно да реализира растеж както по 

отношение на предлагано портфолио от услуги, така и като 

източници на приходи. 99861.56 73 391,56 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1430-17515 Културен мениджмънт Къщата на София EOOD ЕООД "Къщата на София 2023" 100,000.00 100,000.00

Целта на проекта „Къщата на София 2023“ е устойчиво развитие 

като арт-център, предоставящ многообразна и качествена културна 

програма в направленията: история на изкуството, Стара София и 

Царска България, епистоларна литература, антични мистерии, 

концерти и изложби. Привлекли сме лектори -авторитети в своята 

област, което ще породи голям интерес и ще разшири нашата 

аудитория. Представената програма ще допринесе към културния 

живот в София и популяризиране на богатото ни културно 

наследство.

Неприложимо Неприложимо 0 0

Не е посочено име на проект от 

кандидатстващия в стъпка 1 при 

кандидатстване

Подкрепа на дейността и повишване капацитета на 

артцентър „Къщата на София“   вече наложило се 

културно пространство в София. Въвеждане на 

иновации, предоставяне на възможност за 

осъществяване на дейност в пандемична обстановка. 

Целта е популяризиране и разпространение на 

нематериалното културно наследство, както в 

исторически план, така и с поглед към бъдещето и 

привличането на млади таланти в областта на 

различните видове изкуства. Даване на изява и сцена на 

млади музиканти, художници и поети. 99093.74 50000 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Кампании за 

адресиране на социален проблем чрез изкуство / ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - Не е посочено име на проект от кандидатстващия в 

стъпка 1 при кандидатстване 24,000.00 Следва оценяване

От началото на войната в Украйна в „Къщата на 

София“активно работим с бежанци по благотворителна 

инициатива „ДоброТворчество“. Целта е чрез различни 

артистични и терапевтични занимания, да се подкрепи 

процесът на интеграция и за преодоляване на стреса, породен 

от войната. Чрез изкуството можем да подобрим реалността, 

в която децата живеят. С  проекта  разширяваме дейността на 

„Къщата на София“ и аудитория ни, както и подпомагаме 

български творци, които ще работят с украинските деца и 

родители. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1436-17503 Музика

Орфей Ентъртейнмънт ЕООД 

ЕООД ViPart 23 130,300.00 100,000.00

ViPart '23 е музикално-образователен проект, който има за цел да 

създаде център за обучение по музикални дисциплини, за творене 

и развиване на таланта до конкурентни на световно известните 

изпълнители нива. Проектът включва индивидуално обучение по 

различни стилове пеене, музикални инструменти и музикална 

теория, практика, солфеж и хармония. Предвидени са и групови 

обучения, семинари и занимания с известни личности. През 2023 

година ще се състоят концерти и ще се организират обучителни 

лагери. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1437-17498 Музика 44 МЮЗИК ООД ООД Едногодишен грант - 2022 г.   691,500.00 30,000.00

Кандидатура по програма Едногодишен грант - 2022 г. на НФК. 

Целта на проекта е да допринесе за устойчивото развитие на 44 

Мюзик ООД, както и да осигури средства за допълнителна реклама 

на организацията. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1446-16513

Интердисциплинарен 

проект НЧ "Светлина - 1861" Читалище Шипка в сърцата ни 100,000.00 100,000.00

Проекта е насочен към развитие на Шипка като притегателно 

модерно културно средище чрез привличане на нови членове в 

творческия екип, развитие на Шипка фест. Дни на изкуствата и 

занаятите, образователна програма за нематериално културно 

наследство, платформи за дигитален достъп до музейно и 

творческо съдържание, регистрация на обществена художествена 

колекция,  план за задържане, разширяване и развитие на 

публиките и разширяване на обсега на разпространение на 

творческото съдържание. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - МОБИЛНОСТ I СЕСИЯ / ИМЕ НА ПРОЕКТ - Шипка 

фест. Фестивал на изкуствата и занаятите 5,290.42 0.00

От 2 до 4 септември 2022 НЧ Светлина-1861, гр. Шипка  

организира за четвърта поредна година Шипка Фест - Дни на 

Изкуствата и занаятите с цел да обогатят културния живот в 

Шипка, както и да съдействат за съхранение на 

нематериалното културно наследство. Програмата включва 

музикални изпълнители - автентичен фолклор, както и етно-

фюжън, демонстрации на автентични занаяти, театър, забавни 

игри и работилници, беседи за Шипка, отворени врати на ЕК 

Чирпанлиевата къща. Неприложимо Неприложимо



ORG2022-2309-1447-16847 Музейна дейност Фондация Изиарт Фондация музеен детектив 99,924.00 99,924.00

Разработване на серия интерактивни музейни образователни игри 

за деца и възрастни на английски и български в 9 регионални музея 

и глерии в България, използвайки създадената апликация Музеен 

детектив по Едногодишна програма на НФК 2021. Целта е да се 

надгради и разшири проекта, с който под формата на игра 

посетителите могат да се запознаят с  колекциите на РИМ Пловдив, 

Варна,Русе, Созопол, Силистра и най-ценните артефакти в тях, по 

иновативен начин.

 Българска и световна история на 

изкуството за деца

Проектът "Българска и световна история на  

изкуството за деца" е организиране и провеждане на 

безплатни ателиета за деца по рисуване всяка събота 

в СГХГ и филиалите и Галерия Васка Емануилова и  

Художествена галерия Дечко Узунов, както и 

създаване на образователни игри в СГХГ и Регионален 

исторически музей-София, свързани с периодичните 

им изложби с цел привличане на детска публика . 60500 0 музеен детектив

Създаване на интерактивна платформа за културно-

образователни игри в музеите и художествените 

галерии в България, както и прилежащите им културно-

исторически и археологически сайтове. Тази апликация 

за мобилни устройства, на български и английски, има 

за щел да привлича широката българска и чуждестранна 

публика в музеите и да и помогне да разгледа и опознае 

по забавен начин българското културно наследство. 99871 75000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1447-17521

Интердисциплинарен 

проект

Издателска къща КХ - Критика 

и Хуманизъм ООД

Развитие чрез преминаване на 

границите между културните 

полета: добавяне на нови 

дигитални и публични 

формати към традиционните 

форми 98,884.00 92,149.00

Обединяваме традиционни форми – книгите и публичните 

дискусии, с новаторски формати – 3 типа видеа за дигитална среда. 

Развиваме образователен модул към ученици от средните 

училища. Продължаваме социологически мониторинг върху 

аудиториите ни с партньори социолози. Въвличаме студенти от 2 

специалности. Добавяме формат с международна организация, за 

да засилим вниманието към националното културно поле, което да 

довече до повече партньорства в света на книгата и съседните й 

полета на изкуства.

КХ-ДИСКУРСИ: Устойчивост и нови 

форми на онлайн видимост за 

културата на книгата и 

хуманитарните идеи

Проектът цели стратегическото ни укрепване и е 

иновативна стъпка в стратегията ни за развитие на 

публики: Създаване на дискусионен онлайн клуб за 

книги и идеи, който създава видеопродукти за 

дигитална среда: КХ-ДИСКУРСИ. Съчетаваме 

създаване на културни продукти, уъркшопи, 

отворени за студенти с цел образоване и 

интегриране, публични събития, социологическо 

онлайн тестване, уеб-базирано разпространение за 

разширяване на публики и партньорства. 28 900 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1447-17524 Културна антропология АРТ сървиз ООД Много арт 20,000.00 20,000.00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1450-17439 Фолклор

Национален музикално-

фолклорен съюз "Орфеево 

изворче" Сдружение

 Интернет платформа за млади 

фолклорни музиканти - 

Орфеево изворче 86,096.00 86,096.00

Изграждане на модерна уеб платформа за млади изпълнители, 

като представяме тях и тяхното творчество пред широка аудитория. 

Създаване на собствено висококачествено аудио-визулано 

съдържание, нови стойностни произведения и аранжименти заедно 

с младите изпълнители,  което да помогне за тяхното 

професионално развитие и реализация. Да развива продуцентска 

дейност, звукозаписна дейност, обучения, уебинари и др. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1450-17509 Цирк Сирма Ейджънси ЕООД Приказка в града 94,600.00 94,600.00

Организацията има за цел да популяризира в страната и чужбина 

трупа “Канетикс” първата и единствена трупа в света за акробатика 

по фасади на сгради, да привлече нови партньори, агенции и 

работодатели. За целта трябва да се направят някой важни 

инвестиции, като да се закупят два мотора чрез които артистите да 

има много по голяма възможност за движение по вертикалните 

стени във всички посоки. Да се създаде история с мапинг 

прожекция, която ще придаде още по реален образ на спектакъла. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Приказка в небето

Чрез проекта “Приказка в небето” и включените в него 

мотори, ще се повиши драстично художественото качество и 

артистично усъвършенстване на спектаклите на Канетикс, 

шоуто ще стане много по-динамично и атрактивно. Артистите 

ще могат да се движат във всички посоки по фасадите на 

сгради, нещо което до сега не беше възможно. Превръщането 

на вертикала на сградите във сцена за акробатични спектакли, 

ще придаде изцяло нов облик на изкуството , невиждан до 

сега и ще раздвижи междублоковите пространства. 70098.8 0

ПРОГРАМА - ДЕБЮТИ - ПЪРВИ КРЪГ / I кръг / Музика / ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - Мелодия от луната 14,735.00 0.00

Шоуто ще представлява въздушно музикално изпълнение на 

луна, момиче което свири на арфа седнала на ръба на 

луната.Нежна приказна мелодия ще се понесе от въздуха. . 

Възрастните ще се върнат в детството си, а децата ще се 

потопят в една приказка на сцена. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1451-17348 Културно предприемачество Ларго Арт ЕООД

Устойчиво развитие на Арт 

Галерия Ларго, реализация на 

годишната изложбена 

програма и на петото издание 

на Международен Екслибрис 

Конкурс Варна 82,578.00 82,578.00

Цели на проекта са устойчивото развитие на Арт Галерия Ларго през 

2023 година, поддържане на установените международни 

партньорства и създаването на нови, ефективна реализация на 

годишната изложбена програма на галерията, осъществяване на 

петото издание на Международен Екслибрис Конкурс Варна, 

реализиране на образователна програма извън локацията ни чрез 

гостуването на две пътуващи изложби в училища и университети в 

страната. Неприложимо Неприложимо 0 0

Повишаване на организационния 

капацитет и развитие на 

международните партньорства на 

Арт Галерия Ларго. Реализация на 

годишна изложбена програма

Цели на проекта са повишаване на организационния 

капацитет на Арт Галерия Ларго, успешно развитие на 

международните ѝ партньорства, ефективна реализация 

на годишната ѝ изложбена програма, осъществяване на 

четвъртата поред пътуващата екслибрис изложба и 

устойчиво развитие на галерията през 2022 година. 

Финансирането на проекта ще подпомогне 

реализирането на 15 изложби на български художници, 

гостуването на пътуващата изложба в 5 училища и 

университети и реализацията на 3 международни 

проекта. 42796 37320

Обогатяване изложбената програма на галерия Ларго 

чрез реализацията на иновативни проекти с културна 

и социална насоченост и проекти за работа с млади 

автори

Основна цел на проекта е обогатяване на годишната 

изложбена програма на галерията чрез представяне на млади 

автори, реализиране на международните проекти на 

галерията, реализиране на няколко иновативни художествени 

проекта и устойчиво развитие на галерията през 2022 и 2023 г. 

Финансирането ще подпомогне реализирането на 3 изложби 

на млади автори, реализацията на гостуване на галерия Ларго 

в Антверпен, Белгия и реализацията на 2 иновативни проекта 

на арт група Co-Interaction и проф. Ивана Енева. 14997.58 14,997.58 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1452-16978 Танц Варна Денс Театър ООД Независимост 100,000.00 100,000.00

Едногодишната стратегия на организацията включва представяне 

на съвременни танцови спектакли, провеждане на обучения и 

създаване на критично съдържание за танц. Неприложимо Неприложимо 0 0 Варна Денс Театър - развитие

Проектът цели повишаване на охвата на дейности на 

Варна Денс Театър чрез повишаване на 

административния и творчески капацитет на 

организацията. 48856.56 25000 Про-странство

Проектът включва надграждане на творческата дейност на 

организацията, както и откриването на ново пространство за 

сценични изкуства в град Варна. 91872 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1452-17517

Интердисциплинарен 

проект

Фондация „Стоян Камбарев“ 

Фондация Стоян Камбарев 128,080.00 99,928.00

Целта на проекта е да се повиши устойчивостта на Фондацията, 

организационния ù капацитет, и да разшири социалните ефекти от 

дейността й. Чрез проекта  ще продължим организирането и 

провеждането на своите утвърдени няколко събития: Официалната 

Церемония за връчване на Наградата за Полет в Изкуството, 

Коледната, благотворителна, социална и екологична кампания 

ЕЛХИ НА ТАЛАНТА, кино конкурсът предизвикателство НАГРАДА ЗА 

КИНО 355 , регулярните четири годишни творчески събирания на 

АКАДЕМИЯ Камбарев

  Целогодишна Платформа за 

подкрепа на млади таланти Стоян 

Камбарев 2021

Фондация "Ст. Камбарев" предвижда да продължи 

организирането и провеждането на устойчивите си 

събития и кампании за подкрепа на млади таланти и 

да показва тяхното творчество пред публика, за да  

достигне до по-голям кръг зрители: НАГРАДАТА ЗА 

ПОЛЕТ В ИЗКУСТВОТО, ЕЛХИ НА ТАЛАНТА, НАГРАДА 

ЗА КИНО 355 , регулярните три годишни творчески 

събирания на АКАДЕМИЯ СТОЯН КАМБАРЕВ. Ще се 

продуцират 8 КЪСОМЕТРАЖНИ за промотиране на 

младите открития. 100000 60000

Целогодишна Платформа за 

подкрепа на млади таланти Стоян 

Камбарев 2022

Фондация Стоян Камбарев предвижда да продължи 

организирането и провеждането на устойчивите си 

събития и кампании за подкрепа на млади таланти и да 

показва тяхното творчество пред публика, за да  

достигне до по-голям кръг зрители: НАГРАДАТА ЗА 

ПОЛЕТ В ИЗКУСТВОТО, ЕЛХИ НА ТАЛАНТА, НАГРАДА ЗА 

КИНО 355 , регулярните три годишни творчески 

събирания на АКАДЕМИЯ СТОЯН КАМБАРЕВ. Ще се 

продуцират 8 КЪСОМЕТРАЖНИ за промотиране на 

младите открития. 100000 0 Фондация

Целта на проекта е да се повиши устойчивостта на 

Фондацията, организационния ù капацитет, и да разшири 

социалните ефекти от дейността й. Чрез проекта  ще 

продължим организирането и провеждането на своите 

утвърдени няколко събития: Официалната Церемония за 

връчване на Наградата за Полет в Изкуството, Коледната, 

благотворителна, социална и екологична кампания ЕЛХИ НА 

ТАЛАНТА, кино конкурсът предизвикателство НАГРАДА ЗА 

КИНО 355 , регулярните четири годишни творчески събирания 

на АКАДЕМИЯ Камбарев 79919.6 РЕЗЕРВА Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1453-17519 Музика КОЛОБЪР ИН ЕООД "Такт" - работно заглавие 99,400.00 99,400.00

Колобар ИН  е организация с културна дейност в сферата на 

създаване, развиване и разпространение на  платформи за 

иновативна музика, аудиовизуално изкуство и 

междудисциплинарни културни проекти. През следващата  

организацията планира да създаде и развие сайт,  за да има 

дигитално присъствие и разпознаваемост, да привлече и задържи 

административен и творчески екип и да представи боагат културна 

програма. IGNITION

IGNITION е нова реална и дигитална платформа с 

потенциал да се превърне в най-големият инкубатор 

за култура и изкуство не само в България, а и в света. 

Ще предоставим техническо обезпечено място с 

декори и акустична обработка за безвъзмездно 

ползване от артисти за създаване или представяне на 

изкуство. При продажба на билети артиста ще 

получава половината от печалбата. Ще разработим и 

нова по рода си дигитална платформа за подкрепа на 

артисти. 96970 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - КРИТИКА / Модул „Иновативни модели за 

критика“/ ИМЕ НА ПРОЕКТ - Studio Elegantly Wasted / ПРОГРАМА 

- ПУБЛИКИ / ИМЕ НА ПРОЕКТ - SEW 28500 / 23700 Следва оценяване

Studio Elegantly Wasted е пространство и платформа за 

музикално изкуство и култура. За последните 7 години имаме 

над 100  събития, на които представихме артисти от Япония, 

Уругвай, Мексико, САЩ, Канада, Англия Германия и 

др.Планираме  да ъпдейтнем  нашата платформа като, 

създадем подкаст, говорим за актуалните събития, 

публикуваме интервюта, анализираме културни продукти и 

създаваме критическо съдържание.

SEW - Studio  Elegantly Wasted съществува за 

да запознава публиката с най-актуалните 

течения в електронната музика, да подкрепя 

творческата общност и да създава и 

представя модели на поведение в 

електронната музикална култура. Чрез 

иследване на публиката възнамеряваме да 

създадем маркетинг стратегия, с която да 

постигнем трайни взаимоотношения с нашата 

публика и да развием нови начини за 

представяне на културно съдържание. Неприложимо

ORG2022-2309-1454-17319 Културно наследство

Фондация "Балканско 

наследство" Фондация

Дигитални диалози в полза на 

културното наследство 100,000.00 100,000.00

Проектът цели подкрепа за дейности и капацитети на фондация 

Балканско наследство: специализирана уеб платформа, дигитално 

хранилище, обучения, разпространение и комуникация, които да 

насърчат нейното развитие и устойчивост успоредно с диалога 

между секторите на културното наследство и информационните 

технологии в страната и чужбина, създавайки нови дигитални 

пространства и съдържание в полза на културното наследство. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

Новото наследство: подходи за опазване и 

комуникация на съвременното фасадно 

монументално изкуство в България

Проектът предлага насоки за опазване и управление на един 

правно недобре защитен сегмент на културното ни 

наследство: фасадното монументално изкуство, създадено 

през последните 70 години. Започвайки от четири големи 

български общини, ФБН цели да насърчи националния дебат 

за значимостта, опазването и управлението на това 

наследство, като допринесе за това с дигитализация, оценки и 

анализи, нови културни политики, комуникация и др., 

развивайки успоредно нови капацитети и партньорства. 100000 93,752.00 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1454-17518 Културно наследство

Асоциация на реставраторите в 

България Сдружение Форум Реставрация 51,290.89 51,290.89

Проектът цели да разшири информираността за значимостта на 

опазването на културното наследство, чрез развиване на 

присъствието на АРБ като информационен и образователен 

източник в дигиталното пространство. Включва и обезпечаване на 

административния капацитет за организиране на конференция и 

юбилейна изложба, както и за издаването на два броя 

специализирано списание „Реставрация“ с цел популяризиране и 

развиване на професионалната среда в сферата на културно 

наследство в България. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - МОБИЛНОСТ I СЕСИЯ / ИМЕ НА ПРОЕКТ - 

Представяне на България в Европейската конфедерация на 

организациите на реставратори - Е.С.С.О. 928.00 0.00

От 14 до 17 май 2022 г в Атина се провеждат Общо събрание 

на Европейската конфедерация на организациите на 

реставратори - Е.С.С.О., Среща на Председателите на 

организациите и научна конференция. Проектът предвижда 

участие на български представител в това събитие в 

качеството му на делегат на Асоциацията на реставраторите в 

България и вицепрезидент на Е.С.С.О. Това ще допринесе за 

разпространение на постиженията в областта на 

реставрацията и опазването на културното ни наследство у 

нас. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1454-17527 Музика РОБЕРТА КЛАСИК ЕООД

Роберта представя... 

едногодишен план за 

музикално-продуцентска 

дейност  142,704.00 99,804.00

Проектът представя едногодишен план за развитие на музикално-

продуцентската дейност на Роберта класик ЕООД, включваща 

създаване на нова музикална продукция – авторски албумна 

Роберта, и образователна програма и издаването на 4 пилотни 

сингъла млади изпълнители, 4 тематични концерта с младите 

изпълнители и 4 концерта промоции с новата продукция на 

компанията.    

Годишна Програма на Роберта 

Класик

Годишната програма на Роберта Класик ще представи 

дългосрочен проект за кариерно развитие на млади 

изпълнители от образователните музикални 

институции. Това начинание ще допринесе за 

стабилното укрепване на компанията, и за развитието 

на музикалния сектор у нас. 97 584,38 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Това съм аз... Роберта!

Артистичния проект “Това съм аз... Роберта“е замислен като 

театрален спектакъл с музикални произведения и песни, които 

са изиграли важна роля в развитието на певицата Роберта, 

като артист и като човек - трудностите, славата, любовта, 

разочарованието, парите, компромисите, щастието, 

намирането и запазването на “СЕБЕ СИ”. 79600.07 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

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

"Култура за културно 

наследство" - социализиране 

на монумент Бузлуджа 99,954.00 99,954.00

„Култура за културно наследство“ е стратегия на фондация „Проект 

Бузлуджа“ за социализиране на монумент Бузлуджа чрез 

провеждане на културни събития с висока творческа стойност. В 

рамките на настоящия проект за 2023 г. се планира провеждането 

на официално откриване на монумента за посетители, трето 

издание на фестивала OPEN BUZLUDZHA и Форум за опазване на 

културното наследство. Фондацията цели развиване на практиките 

за опазване на културното наследство и активиране на неговия 

потенциал.

Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо

Ще бъде представен в София, Плевен, Стара Загора. Във всеки 

град ще се проведе и три дневен семинар за млади 

изпълнители, под ръководството на доказани 

професионалисти. 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1455-17520 Фотография Фото Медия   ЕООД

Развиване на капацитета на 

Фото Форум и устойчива среда 

за създаване и 

разпространиние на 

фотография с висока 

художествена стойност 99,922.00 99,922.00

От създаването си сайтът Фото Форум има за основна цел да 

развива българското фотографско общество, българската 

фотография и да предоставя съвременни инструменти, и лесен 

достъп до нея.

Стремим се да привличаме повече и по-добри автори, които да 

публикуват в сайта, да отразяваме успехите им, да селектираме и 

показваме по леснодостъпен начин качествената фотография. 

Бихме искали да създадем принт секция към Фото Форум за 

продажба на фотографски творби в печатен вид. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1456-17301

Интердисциплинарен 

проект

"Обществен комитет "Васил 

Левски" - Габрово Сдружение Хоризонт 25 106,410.00 98,440.00

Хоризонт 25 е проект за продължаване на технологичната 

модернизация и обезпеченост на организацията ни и устойчивото 

развитие в тригодишен хоризонт на основните ни проекти - 

Фестивал за улични изкуства 6Fest и исторически сайт и 

документална филмова поредица на сайта Сторник. Доброто и Изкуството ще победят

"Доброто и изкуството ще победят" е проект, базиран 

върху инициативите "Добрите българи", Фестивал за 

улични изкуства 6Fest, исторически сайт "Сторник", 

събитиен формат "Нощ на историите", "Балканджии 

от сърцето на България", поредица "Габрово - живият 

град", създадени от проектния ни мениджър Момчил 

Цонев и донесли му отличията "Най-изявените млади 

личности на България" за 2019 г. и номинация в 

кампанията на БНР "Будител на годината" за 2020 г. 89840.07 0

Едногодишна програма за развитие 

на Обществен комитет Васил 

Левски - Габрово за 2022 г.

Едногодишен проект, развиващ организационния ни 

капацитет, прилагащ модернизация на дигиталните ни 

проекти и технологични иновации, свързани с основните 

ни творчески направления. В творческата програма за 

2022 г. са заложени две издания на Фестивал за улични 

изкуства 6Fest; Документална филмова поредица за 

Сторник, основана върху популяризирането на лични, 

семейни, родови и селищни истории; Радиопоредица за 

инициативата Добрите българи. 99264.34 80000 Трансформация 15

През 2022 г. сдружението ни навърши 15 години. Основано 

като организация на историци и журналисти от Габрово за 

популяризиране на местната историческа памет, днес 

сдружението има национални проекти като Сторник и Добрите 

българи, Фестивал за улични изкуства 6Fest, Нощ на 

историите. Променената културна роля на сдружението 

вдъхнови разработването на проекта Трансформация 15 за 

нов брандинг и визуална идентичност, бизнес план и 

повишаване на финансовата и технологична устойчивост и 

независимост. 54249.61 53109.61 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1456-17343 Театър

Сдружение Седем Акт 

Сдружение Целогодишен театър 100,000.00 100,000.00

Проектът има за цел реализирането на три театрални спектакъла. 

Едно детско представление, представление за хората и кучетата 

/документален театър/ и Импровизационен спектакъл. Всяко от 

представленията ще бъде реализирано по 10 пъти на различни 

места в страната. Всички спектакли ще бъдат качествено заснети и 

дигитализирани. Ще бъдат качени в YouTube със свободен достъп 

до тях. Неприложимо Неприложимо 0 0 Три Акт Тиътър

Проектът цели стартиране на нова за организацията 

дейност - създаване на собствена продукция. С 

реализирането на проекта ще дадем поле за изява 

предимно на свободно практикуващи артисти, които 

бяха сред основните засегнати от пандемията Covid-19. 

Ще помогнем на артистите да преодолеят социалната и 

творческа изолация и ще съхраним културния сектор за 

времето след кризата. 99798.41 50000 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо



ORG2022-2309-1456-17486 Музика Блу Хилс ЕООД

SPIKE Bulgarian Music Showcase 

2023 98,137.00 94,737.00

Проектът цели запазване и развитие на Блу Хилс ЕООД, чрез 

укрепване на капацитет и изготвяне на стратегия за развитие, както 

и надграждане на първата и единствена българска шоукейс 

конференция Spike Bulgarian Music Showcase. Осъществяването на 

тези цели ще помогне да се изградят и предоставят нови 

възможности за развитието на българската музикална индустрия, а 

българските музиканти ще могат да представят творчеството си на 

Европейските и световни културни институции. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1456-17489 Културно предприемачество КОМБИНО Фондация Smart Art 99,932.40 99,932.40

Проектът цели да покачи организационния капацитет на 

организацията в посока обвързване на бизнес и култура; 

Изследване и създаване на културни стратегии в бизнеса и на 

бизнес стратегии в културата; Въвеждане на нови практики и 

изследвания; Провеждане на семинари и реализиране на подкасти; 

Създаване на студио за дигитална обработка на съдържание; 

Изграждане на нов спектакъл и нови костюми;  Образователна 

дейност. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 ART AROUND

Проектът предвижда реализирането на пътуващ фестивал. 

Организиране на арт форум за култура и изкуство. Участие на 

международна група от артисти и създаването на съвместен 

творчески продукт. Образователна дейност. Децентрализация 

на културния живот. Развитие на публики и достъп до 

съвременни изпълнителски изкуства. Модернизация. 99995 0

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Работа с 

общности и групи в неравностойно положение / ИМЕ НА ПРОЕКТ 

- Виж и Чуй 23,976.00 Следва оценяване

Проектът „Виж и Чуй“ се фокусира върху проучването и 

запознаването със специфичния начин на живот и 

комуникация на глухи и незрящи хора. Тяхната култура на 

самоизразяване ще бъде разгледане през изразните средства 

на музиката и визуализациите. Този процес ще отключи ново 

креативно мислене и творчески потенциал сред 

представителите на тези общности, а резултатите ще 

спомогнат за тяхното пълноценно общуване в обществото. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1458-17502

Интердисциплинарен 

проект

СОЦИАЛНА ФОНДАЦИЯ " 

ИНДИ - РОМА 97" Фондация

Организационни и творческо 

развитие 100,000.00 100,000.00

Целта на проекта е да реализира стратегия за тригодишно развите в 

областта на изкуствата. За целта ще се работа за организационно, 

творческо развитие, връзка с публика и привличане на нови 

аудитории. Създаване на образователни програми и 

интердисциплинарни артистични проекти. Установяване на 

партньорски взаимоотношения с чужди аргонизации и 

мултиплициране на опит. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1458-17522

Интердисциплинарен 

проект

Фондация "Културни 

перспективи" Фондация Културама 2023 98,600.00 98,600.00

Основните цели на Фондацията се фокусират върху развитието на 

Фестивал и платформа Културама. В сегашната четвърта година ние 

представихме гости от Великобритания, Германия, Франция и 

Испания в нетипични места за концерти. От тук нататък нашата 

стратегия ще развива фестивалната платформа като място за 

креативни срещи, като все повече на фокус ще стои изкуството на 

младите автори и създаване на нови спектакли в рамката му, които 

да поемат по свой артистичен път.

1.Повишаване организационния 

капацитет на Фондация Културни 

перспективи и насърчаване 

адаптацията на творци и публика в 

условия на COVID-19 2.Културама 

видео майсторски класове: 

Създаване и излъчване през 2020-

21 г. на 6 майсторски класа, в 

интернет

1. Повишаване организационния капацитет на 

Фондацията за адаптация на творци и публика в 

условия на пандемия

2. Културама видео майсторски класове са 6 

майсторски класа с ментори, избрани сред най-

изявените лица в българската и световна култура и 

представени като ежедневни триминутни лекции в 

продължение на два месеца за всеки ментор. 

Проектът е образователен продукт, насочен към 

широката общественост и образователни институции 

и излъчен онлайн 99 450 0 Културама

Културама е проект за годишните дейности на Фондация 

Културни перспективи. Той включва повишаване на 

административен капацитет, развиване на дигитална 

платформа за артисти, МузикаЕ - образователен проект 

за деца и други дейности от календара на фондацията. 99450 70000 Културама 2022

Проектът е за развиване на административния и оперативен 

капацитет, творческата устойчивост, фестивалните и 

стипендиантски дейности и международните партньорства на 

Фондация Културни перспективи. 96899 0

ПРОГРАМА - МОБИЛНОСТ I СЕСИЯ / ИМЕ НА ПРОЕКТ - Фестивал 

CULTURAMA 3,343.00 0.00

CULTURAMA е фестивал за музикално-сценични изкуствата, 

представени в съвкупност и ярко взаимодействие - серия от 

пърформанси в България и в други европейски градове в 

колаборация със световни артисти.CULTURAMA ще се проведе 

за четвърта поредна година. Фестивалът ще даде заявка за 

важно международно събитие като елемент от политиката на 

международния културен туризъм в страната.

ORG2022-2309-1459-17013

Интердисциплинарен 

проект Еклектика Сдружение

Стратегия за развитие на 

творческия, административния 

и технически капацитет на 

сдружение "Еклектика" 103,533.00 99,333.00

проектът е за развитие на административния, творческия и 

технически капацитет на организацията, чрез привличане ж екипа 

на нови мултифункционални личности и експерти.

Eclectica Union Kids 2020/2021 -  

Иновативна интернет платформа за 

комплексна форма на музикално и 

актьорско обучение, чрез 

изкуството на мюзикъла. Традиции, 

иновации, бъдеще, достъпност.

2. Културама видео майсторски класове са 6 

майсторски класа с ментори, избрани сред най-

изявените лица в българската и световна култура и 

представени като ежедневни триминутни лекции в 

продължение на два месеца за всеки ментор. 

Проектът е образователен продукт, насочен към 

широката общественост и образователни институции 

и излъчен онлайн 97856 90000 Симфонична лаборатория

 Програма за създаване на иновативни творчески и 

образователни практики, и повишаване на 

организационния капацитет с фокус разширяване на 

публиките на сдружение „Еклектика“. 99964.2 0

Културен календар на Сдружение  Еклектика за 

2022/23г.

Проектът  представя календар на събитията, които сдружение 

Еклектика  ще включи в културния си афиш за 2022/2023г. 99495.8 99405.8

ПРОГРАМА - СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Кампании за 

адресиране на социален проблем чрез изкуство / ИМЕ НА 

ПРОЕКТ - Не е посочено име на проект от кандидатстващия в 

стъпка 1 при кандидатстване 30,000.00 Следва оценяване

Проектът обхваща част от българската и световната история, 

разказвайки ни за личността на един достоен българин в 

контекста на световните събития, който допринася за 

утвърждаване на националното самочувствие и самосъзнание 

на българския народ като една развиваща се нация 

неподлежаща на преклонение и манипулация дори в 

подобен световен мащаб. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1459-17512 Музика MUZE / МЮУЗ ЕООД

Развитие на музикална 

компания MUZE Music и 

финансово-устойчивия модел 

на независимия музикален 

артист 145,632.00 100,000.00

Проектът се стреми да развие организацията до капацитет, 

позволяващ внедряването на иновативен финансово-устойчив 

модел на независимия музикален артист в българския музикален 

сектор. Специален фокус се дава на наемане и обучение на нови 

кадри, образователни дейности, разпространение и осъществяване 

на услугата модерна дигитална дистрибуция. Целта е всеки артист-

изпълнител в страната да може да се възползва на неексклузивна 

база и щадящи условия от пълен пакет от професионални 

музикални услуги. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Развитие на музикална компания Muze Music

Включени са симфонични концерти, звукозаписи, изложби, 

образователни инициативи, семинар, премиери на нови 

български музикални произведения и издаване на книга от 

поредицата Вълшебната книга на детския мюзикъл Куфарчето 

Куфи 79627 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1502-16849

Интердисциплинарен 

проект

Фондация "Изкуство без 

граница" Фондация

Литературен фестивал 

Пловдив чете 2023 51,453.75 51,453.75

родължаване на поредицата от онлайн дускусии „За трудните теми 

в детските книги“.

8 дискусии с издатели, писатели, преводачи и развива програма 

творчески срещи и обучения във формат лекции, дискусии и 

творчески работилници с теоретично-практически характер за 

младежи със свободен достъп в поредицата Творчески обучения, 

провеждащи се в град Пловдив с участници на живо и в онлайн 

среда в дигитална платформа.

Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - КРИТИКА / Модул „Иновативни модели за критика“ 

/ ИМЕ НА ПРОЕКТ - Голямо като дума 22,180.00 Следва оценяване

Рубриката „Голямо като дума“ надгражда с критическо 

съдържание и анализи блога www.plovdivchete.com. Проектът 

ще предоставя достъпно информация чрез текстове и 

видеоподкаст и  ще очертава нова читателска перспектива. А 

чрез нея ще осъществява директна и постоянна връзка между 

аудиторията и литературните явления, което рефлектира в 

създаване и укрепване на конкретен литературен контекст и 

изграждане на вкус у аудиторията, отговарящ на критериите 

на високото литературно изкуство. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1502-17516 Културно предприемачество Капана Фест ЕООД

Капана Фест 2023 - 2025 / 

инкубатор за независмо 

българско изкуство 229,360.00 98,600.00

С този проект нашата организация цели да продължи своето 

развитие в нова устойчива форма за насърчаване на независимото 

българско изкуство в национален мащаб. Нашата визия е да 

превърнем Капана Фест от единично артистично събитие в културен 

инкубатор със активна дейност в разкриването на творческите 

среди у нас; от провеждан веднъж годишно фестивал с богата 

творческа програма, към целогодишно развитие на многопрофилна 

културна дейност. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Капана Фест 2022 / 2023

КАПАНА ФЕСТ е мащабно, многопластово културно събитие, 

включващо специално подготвени зони за деца, възможности 

за участие в образователни работилници, свободно 

посещение на театрални, музикални и танцувални изяви на 

открито, без ограничение във възрастово, етническо или 

религиозно отношение. 99200 0

ПРОГРАМА - ПУБЛИКИ / ИМЕ НА ПРОЕКТ - Не е посочено име на 

проект от кандидатстващия в стъпка 1 при кандидатстване 22,400.00 Следва оценяване

КАПАНА ФЕСТ е най-мащабният и популярен фестивали за 

съвременна градска култура в България. Поставяме пред себе 

си реализирането на една предизвикателна задача - да 

изградим иновативна система за измерване и анализиране на 

публика в реално време, в рамките на един от най-

креативните градски фестивали в България. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1504-17529 Литература Български Бестселър  ЕООД БИБЛИОТЕКА - ВИЖ БЪЛГАРИЯ 97,680.00 97,680.00

Проектът „Библиотека – Виж България“ включва издания, които 

отразяват древното и богато културно – историческо наследство по 

българските земи,  традиции  и постижения в миналото и днес - 

емблематични книги от книжовното ни наследство и популярни 

съвременни автори и т. н. Всяка книга от „Библиотека – Виж 

България“ представя страната ни  с емоцията на културно-

историческите факти. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0

ПРОГРАМА - КРИТИКА / Модул „Иновативни модели за критика“ 

/ ИМЕ НА ПРОЕКТ -  20 режисьори-първопроходци от Източна 

Европа 30 години след падането на желязната завеса. 14,890.00 Следва оценяване

Издаване и популяризиряне на книгата  20 режисьори-

първопроходци от Източна Европа е инициирана и написана 

от българка - известен критик у нас и по света проф. Д-р 

Калина Стефанова. Книгата е издадена на английски. Тя е 

първа по рода си книга, фокусирана върху съвременните 

режисьори-новатори от Източна Европа включително и 

България – представено е в голяма статия творческата 

кариера на режисьора ни Александър Морфов. Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1507-17528 Аудиовизуални изкуства Тайга Филм ООД Екипаж 43,019.00 43,019.00

Проектът цели развитието на “Екипаж” като творчески колектив с 

изявен авторски почерк в областта на филмопроизводството и 

визуалното изкуство и обогатяване на продукционния капацититет 

на колектива, както и развитието на пространство, като съвременна 

алтернативна сцена за мултидисциплинарни артисти. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1516-17523 Аудиовизуални изкуства ВЛАДОВ АРТС ЕООД ЕООД ИЗПЕЙ МИ ЛЮБОВ 100,400.00 100,000.00

Проектът предлага иновативен подход за представяне на творчески 

продукт, маркетинговата стратегия насочена към силното влияние 

на социалните мрежи с цел да изгради мост между модерното, 

актуалното за днешния ден. Визията и посланието, което 

изпращаме към младите хора, а именно, че опознавайки миналото, 

взимайки най-доброто от него, не отричаш днес, а градиш утре е 

платформа за обяснение в любов-към музиката, човека до теб или 

към себе си! Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1526-17506 Театър

Театър "Ателие 313" 

Сдружение Ателие 2025 46,550.00 46,550.00

Ателие 2025 е проект с изключителна важност за развитието на 

една от най-старите и утвърдени независими куклено-театрални 

формации - Театър Ателие 313 и надграждане на постиженията й от 

последните сезони - номинации и награди ИКАР, награди за мъжка 

и женска роля от фестивала Пиеро и др . Проектът ще позволи 

реализиране на уникалнни интердисциплинарни инициативи, 

ателиета, мащабна пиар кампания. Ателие-ново начало

Ателие-ново начало е проект за развитие на 

творческия процес, на организационната, техническа 

и административна дейност през 2021 година на една 

от най-старите и утвърдени независими куклени 

формации-Театър Ателие 313 и  дългогодишния екип-

едни от най успешните творци на българското 

куклено изкуство-проф. Жени Пашова, проф. Славчо 

Маленов, Георги Спасов, както и на техните 

възпитаници от НАТФИЗ-новата трупа на театъра. 94999.65 70000 Проектът е подаден без име. e 100000 0 Театър. Лаборатория. Ателие

Театър. Лаборатория. Ателие е проект с изключителна важност 

за възстановяването на една от най-старите и утвърдени 

независими куклено-театрални формации - Театър Ателие 313 

и надграждане на постиженията й от последните сезони - 

номинации и награди ИКАР, награди за мъжка и женска роля 

от фестивала Пиеро и др . Проектът ще позволи реализиране 

на уникалнни интердисциплинарни инициативи, нови 

спектакли, мащабна пиар кампания. 56470 56470 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1534-17388 Музика Д МЮЗИК  ЕООД

Д Мюзик - 12 направления за 

административен и 

продукционен растеж 73,579.00 69,489.00

Д Мюзик” – 12 направления за административен и продукционен 

растеж”

Предвижда се надграждане на екипа и наемане на доп. експертен 

персонал за продължаване дейността и установяване на нови 

партньорства с цел децентрализиране на културния продукт 

„Концерти за малчугани и великани”, който се провежда ежегодно 

от 2017 г. Заложени са събития в: София - център, Панчарево, 

Герман Добрич, Генерал Тошево, Пловдив, Казанлък, Враца и 

Плевен. Необходимо закупуване на техника за запис на онлайн 

лекции. Неприложимо Неприложимо 0 0

Концерти за малчугани и великани 

2022  стратегия 5х5

Концепцията за развитие на Д Мюзик ЕООД през 2022 г. 

е укрепване и развитие на административния и 

творчески капацитет на предприятието, чрез 

инвестиране в работния екип, надграждане 

квалификацията на персонала, наемане на офис, 

създаване на музикална платформа, развитие на 

проекта „Концерти за малчугани и великани” в 

направление култура и образование, работа с партньори 

и закупуване на техническо оборудване, което да е в 

съответствие с бъдещо развитие на предприятието в 

дългосрочен план. 47145 0 Устойчиво развитие на

Проектът обхваща няколко нива на дейност: организационно 

укрепване, устойчиво развитие на административния 

капацитет, обогатяване на експертния ресурс, дигитализация 

чрез проектиране на собствен сайт, архивиране на 

представителни материали, провеждане на образователни 

събития от поредицата Концерти за малчугани и великани. 

Декларирани са партньорства с образователни и културни 

организации за развиване на нова линия детски концерти в 

училища и градини и за посещение на учащи в Зала България. 14542 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо

ORG2022-2309-1621-17497 Театър Ендевър Груп Еоод ЕООД АРТ ПОТОК 2023 113,792.00 65,000.00

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

децентрализацията на театрални спектакли и съпътстващи 

творчески прояви за югоизточния район в страната. Проектът се 

фокусира върху надграждане на съдържанието за предстоящото 

издание на фестивала, привличане на нови публики от малки 

населени места и осигуряването на достъпа им до театрални 

представления, пърформанси и събития с висока художествена 

стойност. Неприложимо Неприложимо 0 0 Неприложимо Неприложимо 0 0 Арт поток 2022

„Арт поток“ събира най-добрите родни творци по време на 

активен летен туристически сезон. Фестивалът стана 

привлекателен център за изключително ерудираната 

българска публика и успя да излезе извън рамките, в които 

сме свикнали да наблюдаваме изкуствата. Отворените сцени 

до морето и алтернативното представяне на изкуствата е 

основната философия на фестивала. Ние поставихме 

публиката в центъра и заведохме изкуствата при нея. „Арт 

поток“ е мост към изкуствата и към представянето на 

талантите. 100000 0 Неприложимо 0.00 0.00 Неприложимо Неприложимо Неприложимо


