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ВХОДЯЩ НОМЕР                          МОДУЛ СФЕРА НА 
ИЗКУСТВОТО ИМЕ НА КАНДИДАТА ИМЕ НА ПОРЕКТА МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАНЕ
ОБЩ 

БЮДЖЕТ
ИСКАНА 
СУМА РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

СРЕДЕН 

БРОЙ ТОЧКИ ФИНАЛНО СТАНОВИЩЕ ОТПУСНАТА 
СУМА

MOB2P2022-0110-1121-17577 Професионални 
артисти

Музика ЖИВКО СЛАВЧЕВ ВАСИЛЕВ Дунавско пътешествие
Кралство 

Нидерландия, 
Амстердам

2870 956

Древните музикални традиции от Близкия изток и 

Балканите се смесват с джаз, фолклор и 

съвременна импровизирана музика и в тази 

палитра от стилове е поканен да участва младия 

кавалджия Живко Василев, за да представи 

България. Той ще разкрие неповторимия ни 

фолклор чрез тембровото разнообразие и 

технически възможности на традиционния 

български инструмент –кавала.

Серия от концерти с музиката на Европа и Азия са 

част от фолклорната приказка на Турция, 

България, Германия и Нидерландия.  

100

Артист-изпълнителят има квалификация, богат професионален опит и 

допълнителни умения в сферата на изкуството и областта на настоящия 

проект. Ще изпълнява централна роля в международната група, с която се 

предвижда турне и звукозапис, тъй като е единственият българин в нея. 

Концертите ще бъдат представени пред широка международна публика в 

Нидерландия. Турнето е свързано с новия албум в стил уърлд музика на 

международната група Арифа и неговото промотиране на международна 

сцена, което  е едновременно възможност за популяризиране на българския 

фолклор в неговото съвременно звучене по света и обогатяване на родната 

музикална сцена с нови музикални практики и стилове. Резултатът ще е 

българско присъствие в международен музикален проект на живо и като 

звукозапис, обогатени опит и международни контакти на артист-изпълнителя, 

популяризирани пред широка международна публика неговите индивидуални 

артистични и творчески способности. Разходите са необходими и обосновани, 

стойностите са реалистични. Проектът се одобрява за пълно финансиране.

956

MOB2P2022-0310-1036-17593 Професионални 
артисти

Театър
Организация за съвременно 

алтернативно изкуство и култура - 

36 маймуни Сдружение
Годишна среща на EURODRAM

Турция, 
Диарбекир

1964,42 1964,42

Настоящата кандидатура планира посещение на 

десетото общо събрание на международната 

мрежа EURODRAM за съвременна драматургия  и 

театрален превод. Годишната среща ще се 

проведе в Диарбекир, Турция през януари 2023 г. 
На общото събрание комитетите ще се запознаят с 

локалната театрална/драматургична сцена и ще 

представят доклад за извършената дейност през 

годината. Фокус на среща в Диарбекир ще бъде и 

вземането на възлови решения за бъдещето на 

мрежата и предстоящите дейности и задачи. 

100

Проектът конкретизира българско участие на международно събитите с голяма 

значимост за съвременната европейска сцена, както и за България. 

Кандидатът има богата биография, силна активност и завиден опит в сферата 

на независимия театър в страната и доказани партньорства в международен 

план. Проектът се одобрява за пълно финансиране.

1964

MOB2P2022-0410-1451-17639 Професионални 
артисти

Литература Асоциация „Култура и книжовност“ 
Сдружение

Международно участие на 

автори в Софийския 

международен литературен 

фестивал 2022 г.

София 14753,91 14753,91

Проектът предвижда гостуване на 17 чуждестранни 

автори в България в рамките на Софийския 

международен литературен фестивал, 6-11 

декември 2022 г.

100

Софийският литературен фестивал е едно от най-значимите литературни 

събития в България, което представя значима по рода си възможност за среща 

със съвременната световна и българска литература. Фестивалът вече е 

утвърден международен форум, на който гостуват писатели от цял свят. С това 

той предлага добра възможност на местната публика да се запознае с най-

актуалните имена на световната литература, а на професионалната гилдия - 

да създе нови контакти, да обмени опит. Програмата за 2022 г. е изключително 

амбициозна и се планира гостуването на 17 чуждестранни автори. Бюджетът е 

реалистичен, приложени са всички необходими оферти. Проекът се одобрява 

за финансиране.

14754

MOB2P2022-0410-1445-17623 Професионални 
артисти

Анимационно 
кино Компот Колектив ООД

Участие в официална селекция 

на международния фестивал 

на анимационния филм 

АНИМАТЕКА, Любляна

Любляна, 
Словения

7398,00 7398,00

Екип от участници от Компот Колектив са поканени 

на международния фестивал за анимационно кино 

АНИМАТЕКА, който се провежда в Любляна, 

Словения. Те ще представят премиерата на 

късометражния анимационен филм СЛЕДА, 

селектиран в официалната програма и проекта 

RUN, селектиран в новосъздадената лаборатория 

за представяне на анимация за млади таланти RISE 
& SHINE.

98.5

Кандидатът и участниците в проекта имат богат опит и доказани качества в 

практикуваните изкуства. Целта на АНИМАТЕКА е да бъде фокусна точка, 

където професионалисти от региона и света могат да се срещат, да създават 

партньорства и копродукции, като в същото време привличат интереса на 

широка публика. Проектът предоставя на участниците възможност за 

усвояване и пренасяне на местно, национално ниво на нови и добри практики. 

Бюджетът е реалистичен и включва необходимите оферти. Проектът се 

одобрява за пълно финансиране.

7398



MOB2P2022-0410-1306-17644 Професионални 
артисти

Фотография Лиляна  Георгиева Караджова
Изложба "Капсули на кадъра", 

галерия KOU, Рим
Италия, Рим 2335,55 2335,55

“Капсули на кадъра“ е изложба на Лиляна 

Караджова с куратор Масимо Скаринджела, 

организирана от галерията за съвременно изкуство 

KOU, Рим, за февруари/март 2023 г. и в София, 

Галерия ONE, след края на мобилността. 

Масимо Скаринджела е куратор, артистичен 

директор на Roma Art Week и директор на Галерия 

KOU, осъществил над 250 проекта в над 40 

държави. 

Изложбата представя фотографска инсталация с 

лайтбоксове и отпечатъци на фотографии заснети 

върху 35-мм диапозитивен филм със специфична 

техника.

98

Кандидатката  има опит като фотограф и визуален артист. Заемала е 

академична длъжност като преподавател по история на фотографията. 

Участвала е в самостоятелни и колективни изложби и форуми в областта на 

фотографията и визуалните изкуства. Носител е на много награди и отличия. 

Проектът е резултат от няколкогодишни творчески търсения и експерименти 

на автора. Предложението е разработено много ясно и конкретно по 

отношение на целите на участието, резултатите и възможността за развитие 

на идеята. След гостуването на изложбата в чужбина тя ще бъде представена 

в галерия в България. Това е добра възможност за среща и с българската 

публика и споделяне на впечатления и създаване на приемственост между 

различние сцени. Проектът има потенциал за задълбочаване на 

съществуващите и за изграждане на нови културни връзки и партньорства. 

Предвидените раходи са обосновани и в съответствие с целите и дейностите. 

Разходът в т. 1.4. не е допустим и въпреки това документацията е изрядно 

подготвена. Проектът се одобрява за финансиране с редукция на сумата. 

1820

MOB2P2022-0410-1452-17662 Професионални 
артисти

Танц ФОНДАЦИЯ ЕДНО ЗА КУЛТУРА И 

ИЗКУСТВА Фондация

Участие в платформата за 

международни програматори 

PLATEA 23 и посещение на 

фестивала Santiago a Mil 2023, 
Чили

Сантиаго, Чили 4700 3000

Посещение на Асен Асенов, директор фондация 

ЕДНО за култура и изкуства и директор на 

международния фестивал за съвременен танц и 

пърформанс ONE DANCE WEEK в платформата за 

международни програматори PLATEA 23 и 

посещение на фестивала Santiago a Mil 2023, Чили. 

96

Посещението на посочените събития от страна на кандидата в качеството му 

на директор на международния фестивал за съвременен танц и пърформанс 

ONE DANCE WEEK - едно от най-значимите събития за България в областта на 

изпълнителските изкуства, ще допринесе за развитието на програмата на 

фестивала в перспективата на предстоящите издания. Проектът се одобрява 

за пълно финансиране.

3000

MOB2P2022-0410-0036-17571 Професионални 
артисти

Музика Мануела Делева Бончева

Участие с електроакустичен 

проект в Международния 

фестивал МОСТОВЕ 2, 

организиран от 

Международния форум по 

композиция Artistes en Herbe

Люксембург 842,28 842,28

Участие с електроакустичен проект в 

Международния фестивал МОСТОВЕ 2, 

организиран от Международния форум по 

композиция Artistes en Herbe, репетиции и 

подготовка на първата електроакустична опера в 

България съвместно с директора на фестивала 

Албена Врачанска 

95.5

Кандидатът е утвърден специалист в областта си. Има покана за участие в 

международен фестивал като гост-музикант, като организаторите покриват 

хонорар и настаняване. Проектът ще покрие разходите на самолетните билети 

на артист с електроакустичен проект в Международния фестивал МОСТОВЕ 2, 

организиран от Международния форум по композиция Artistes en Herbe. Освен 

че участието ще бъде значимо представяне пред международна публика и 

популяризиране на българската култура в чужбина, то ще бъде съпътствано и 

от последваща работа по друг колаборативен проект. Бюджетът е реалистичен 

и включва само самолетен билет, тъй като останалите разходи са покрити от 

организаторите. Проектът се одобрява за финансиране.

842

MOB2P2022-0410-1356-17580 Професионални 
артисти Игрално кино Невелин Здравков Вълчев Световните награди за 

независимо кино Гранд Оф
Полша, 
Варшава

2185,96 2185,96

Световните награди за независимо кино “GRAND 

OFF” е най-важната инициатива за промотиране на 

независимото кино в Полша и една от най-важните 

инициативи в света.

95

Кандидатът има богат професионален опит, квалификации  и награди.  

Неговият късометражен филм е номиниран за наградите за независимо кино 

Гранд Оф в категорията "Най-добър филм". Приложена е покана от 

организатора и програма на престижното събитие. Програмата е изпълнена с 

много възможности за обмен на международен опит, срещи с кино критици, 

създатели на филмово изкуство и много спонсори. Кандидатът е предоставил 

програма и с допълнителни активности. Аудиторията на събитието е описана 

подробно. Няма съмнение, че медийното отразяване на събитието ще има 

положителен публичен ефект за кандидата. Резултатите са конкретни и 

измерими. Предвиден е разход за градски транспорт, което е недопустим 

разход по програмата.  Проектът се одобрява за частично финансиране. 

1985

MOB2P2022-0410-1202-17012 Професионални 
артисти

Музика Гибелин ООД
Фондацията и големите 

български рок гласове - турне в 

Германия 2022

Германия 15150,59 14660,99

Турне на супергрупата Фондацията в състав Кирил 

Маричков, Добрин Векилов - Дони, Иван Лечев, 

Славчо Николов и Венко Поромански със 

специалното участие на Големите български рок 

гласове в лицето на Звездомир Керемидчиев от 

група АХАТ, Атанас Пенев от група Б.Т.Р. и Славин 

Славчев в Германия. Турнето включва пет 

концерта в градовете Франкфурт, Мюнхен, Кьолн, 

Берлин и Щутгарт. Поредицата от концерти е 

насочена както към българската диаспора, така и 

към местната публика в Германия.

95

Артист-изпълнителите имат богат сценичен и музикален опит и широка 

популярност в страната, а и в чужбина. Те играят централна роля в 

предвижданото по проекта турне с техни концерти в Германия. Събитието има 

традиции и публика основно в лицето на българите, живеещи там. В резултат 

на концертите, музикантите ще затвърдят присъствието си на международната 

сцена и ще обогатят контактите си, а местната общност българи ще имат 

възможност да се върнат към музиката от годините, прекарани в родината. 

Турнетата в чужбина на наши изпълнители е добра практика за българската 

култура, от гледна точка на нейната международна популяризация и 

утвърждаване на престижа й. Проектът ще затвърди и задълбочи 

партньорството с чуждестранни културни организации и институции. 

Разходите са обосновани и реалистични. Проектът се одобрява за пълно 

финансиране.

14661



MOB2P2022-0410-1441-17659 Професионални 
артисти

Приложни 
изкуства Синелибри Фондация Фондация

Спектакълът ЕДИН КОН 

ВЛЯЗЪЛ В БАР на Дойчес 

Театър с участие на българска 

театрална сцена

София 7050,50 7050,50

Проектът предвижда гостуване в София, а 

впоследствие и в други български градове, на 

именит български актьор - Самуел Финци - и 

петима негови колеги от престижния Deutsches 

Theater – Берлин. Предмет на гостуването: участие 

в адаптирана версия на постановката „Един кон 

влязъл в бар“ за българска театрална сцена, по-

конкретно за основна сцена на Народен театър 

ИВАН ВАЗОВ.

95

Екипът на проекта има професионален опит и авторитет, които гарантират 

висока художествена стойност на събитието. Кандидатът прилага иновативни 

подходи в работата си и насърчава експериментирането, създаването и 

популяризирането на нови художествени форми. Има потвърждение за 

гостуването на спектакъла в Българя, както и изразена подкрепа от директора 

на Народния театър "Иван Вазов", за предоставяне на сцена. Резултатите са 

насочени към различни целеви аудитории с акцент върху по-младата публика, 

с цел подкрепа на нейното развитие и усъвършенстване. Участниците имат 

трайно изградено партньорство с конкретни възможности за надграждане. 

Предвидените разходи са подкрепени с оферти. Проектът се одобрява за 

подкрепа с пълната сума. 

7050

MOB2P2022-0410-1454-17657 Професионални 
артисти

Театър Алтернативен свят Оренда 
Сдружение

Приключения с кораб в 
Брюксел

Брюксел, 
Белгия

2999 2999

Проект Приключения с кораб в Брюксел включва 

изпълнението на куклените спектакли с музика на 

живо Роден под щастлива звезда и Островът на 

изненадите в Брюксел, Белгия по покана на 

Българо-белгийска културна асоциация BeArt ASBL 

Представленията ще се реализират през месец 

февруари като част от програмата, която се 

организира за българската общност в Белгия

95

Проектът е много добре структуриран. Има интерактивен характер, което 

повишава инициативността на аудиторията и дава предпоставки за широк 

обхват. Насочен към детска публика - има силен възпитателен и 

образователен характер. Отговаря на целите и приоритетите на програмата. 

Проектът се одобрява за пълно финансиране.

2999

MOB2P2022-0410-1513-17660 Професионални 
артисти Игрално кино Синеаст Моуди продукшън ЕООД

Представяне на игралния 

филм Смирен в Българския 

културен център Магура в 

Чикаго САЩ

САЩ, Чикаго 13390,20 13390,20

Три прожекции на игралния филм „Смирен“ в 

Българския културен център „Магура“ в Чикаго 

през февруари 2023 година. Филмът ще бъде 

представен от режисьора и продуцент Светослав 

Драганов и актьорите Христо Петков, Мирослав 

Гоговска и Атанас Бачорски. 

95

Проектът е подаден изрядно с всички нужни документи. Бюджетът е 

реалистичен. Гостуването на режисьора и актьорите на игралния филм 

„Смирен“ в Българския културен център „Магура“ в Чикаго е важно събите за 

тяхната дейност и участието им ще им помогне да представят работата си 

пред по-широка публика. Бюджетът е обоснован спрямо целите и дейностите, 

а разходите са адекватни на пазарните стойности в страната и чужбина. 

Проектът се предлага за финансиране в пълния размер на поисканата от НФК 

сума. Проектът се одобрява за финансиране в пълен размер. 

13390

MOB2P2022-0410-1342-17646 Професионални 
артисти

Театър Любомира Антонова Костова Участие на ТФ Сенджу на 

фестивал в Канада 2023

Канада, 
Мисисауга

25108,57 15000,00

Проектът предвижда пътуване на Театрална 

формация Сенджу и транспортиране на 

сценографията на спектакъла Дъщерята на 

самурая до Канада за участие в Международен 

театрален фестивал Bridges Festival 2023 в 

Мисисауга, Канада.

93.5

Проектът има високо художествено ниво. „Bridges Festival 2023“ е международен 

форум на високо професионално ниво и предлага среда за споделяне на нови 

практики и последващото им пренасяне на местно ниво. Кандидатът е 

селектиран за участие. Участниците са представени детайлно и участието им е 

аргументирано.  Кандидатът има активно участие в събитието. Освен 

представление, екипът ще организира работилница, по време на която ще 

демонстрира и ще разкаже на свои колеги и любители повече за спецификата 

на театър "Такеда" и за някои основни похвати при воденето на марионетките. 

Типът спектакъл е много специфичен по отношение на декори и 

необходимостта от грижи при транспортирането му. Това прави разходите 

обосновани. Приложени са оферти. Проектът се одобрява  за пълно 

финансиране.

15000

MOB2P2022-3009-0052-17542 Професионални 
артисти

Интердисципл
инарен проект Ива  Евгениева Иванова

Покана за изложба и 

артистичен обмен в R84 

Multifactory Mantova на 

творческа група Симбиоза

Италия, Мантуа 9680,00 9680,00

По официална покана на R84 Multifactory, в Мантуа, 

Италия, творческа група Симбиоза има 

предложение за изложба,  в която да представи 

работата  си от село Горно Пещене, създадена по 

време на артистичната резиденция Баба през юни 

2022 г., както и да развие нов проект, който е пряко 

свързан с общността и членовете на R84, за което 

да ползва пространствата за репетиции на 

бившата рафинерия. 

R84 Multifactory е споделено работно пространство, 

създадено  2017 след преустройво на  

рафинерията. 

93

Участниците в проекта имат опит в областта на изкуствата и културата. 

Творческите им проекти засягат теми, които осъзнато вълнуват съвременния 

артистичен свят – засушаването, наводненията, замърсяването на средата ни, 

справянето с климатичните промени и достъпът до култура в малки населени 

места. Участието на творческата група в Италия ще бъде в подобен контекст, 

където отново става дума за децентрализация и творческа и социална дейност 

извън големите градове. Предложението е изключително стойностно и 

различно като профил и тема, което го прави значимо и важно. Представена е 

подробна програма. Събитието има широка аудитория, а участието на 

артистите е с ясни цели и резултати. Приложено е потвърждение за участие на 

кандидата. Проектът има потенциал за популяризиране и обогатяване на 

творчеството на групата и за прилагане на нови артистични инструменти и 

практики. Предвидените разходи са обосновани и реалистични. Проектът се 

одобрява за финансиране с пълната сума. 

9680



MOB2P2022-0310-1020-17592 Професионални 
артисти

Музика ФОРХЕНД ЕООД ЕООД

 СРЕДНОВЕКОВНИ ЗВУЦИ - 

концерт на популярния 

испански състав за старинна 

музика Ансамбъл музиканти в 

рамките на цикъла от конерти 

Музикални вторници

София, 
България

4655,77 4655,77

СРЕДНОВЕКОВНИ ЗВУЦИ - Концерт на 

популярния испански състав за старинна музика 

Ансамбъл Музиканти в цикъла от концерти 

Музикални вторници. Интересно пътуване през 

средновековната европейска музика и ранния 

Ренесанс между 12-ти и 14-ти век. Музикантите ще 

свирят на характерните инструментите от този 

период като цитол, средновековна лютня, арабска 

лютня, ребек, псалтир, ударни инструменти, 

флейти, гайда и цигулка, което рядко може да се 

види на българска сцена.

92.5

Проектът предвижда гостуване на испански ансамбъл за средновековна 

музика, използващ старинни инструменти, във вече утвърдения у нас 

концертен цикъл "Музикални вторници". Участниците в ансамбъла са 

утвърдени професионалисти с авторитет в сферата на проекта, които самите 

са организатори на фестивали в страната си. Събитието ще допринесе за 

многообразието на концертния цикъл, а българската публиката ще се наслади 

на изпълнения с висока художествена стойност и ще се обогати с нови 

интересни познания за старинната музика и инструменти. Ще се развият и 

обогатят контактите между български и испански музиканти и организатори на 

подобни събития. Бюджетът е обоснован и необходим, а разходите - 

реалистични. Проектът се одобрява за пълно финансиране.

4656

MOB2P2022-0410-1459-17665 Професионални 
артисти

Интердисципл
инарен проект Мартина Чавдарова Стефанова Резиденция и изложба в 

Company Gallery
Ню Йорк, САЩ 13331,59 13331,59

В рамките на българо-американския обмен, 

българската група от куратор и културен мениджър 

Мартина Стефанова, пърформанс артист и 

мениджър на независимо пространство Войн де 

Войн и видео артист и архиватор Михаела Лакова 

са покани в рамките на три седмична резиденция в 

Ню Йорк, в Company Gallery – една е една от най-

известните галерии за съвременно изкуство с 

сърцето на Манхатън. Рециденцията ще завърши 

със изложба, вдъхновена от престоя, която ще 

остане в галерията.

92.5

Екипът на проекта има високо професионално ниво и опит в България и 

чужбина. Кандидатурата е триседмична резиденция в международно призната 

галерия в Ню Йорк и реализиране на изложба. Събитието ще допринесе за 

професионалното развитие на кандидатите. Богатият им опит не само като 

артисти, но и като културни мениджъри дава предпоставки за бъдещи 

партньорства и съвместни проекти за културен обмен. Събитието ще бъде и 

значимо за представянето на българска култура в чужбина. Бюджетът е 

реалистичен, включва само необходими разходи, както и необходимите 

оферти. Проектът се одобрява за финанисране с пълната сума. 

13332

MOB2P2022-0310-1932-17610 Професионални 
артисти Игрално кино Андрей Андреев Хадживасилев

Случаят Тесла премиера на 

МФФ FIFEM Монреал Канада
Канада, 
Монреал

2449 2449

Участие и премиера на българския детски 

пълнометражен игрален филм СЛУЧАЯТ ТЕСЛА с 

режисьор Андрей Хадживасилев на 26-то издание 

на Международния филмов детски фестивал 

FIFEM, Монреал, Канада.

92

Кандидатът има сериозен професионален опит. Участието му на фестивала на 

детския филм в Монреал би било важна съпка в професионалното му 

развитие. Фестивалът е важно публично и професионално събитие, което 

включва и професионален форум, който има като потенциални резултати 

създаване на международни контакти и потенциални бъдещи партньорства и 

придобиване на допълнителна квалификация. Бюджетът е добре разписан, 

предложените разходи са адекватни, настаняването се покрива от фестивала 

и се търси подкрепа от НФК само за самолетен билет и дневни. Проектът се 

одобрява за финансиране в пълен размер.

2449

MOB2P2022-0310-2000-17604 Професионални 
артисти Нови медии Нено Белчев Белчев Белчев СВЕТЪТ СЛЕД Палма де 

Майорка
1526,42 1526,42

Проектът СВЕТЪТ СЛЕД включва дейностите по 

организирането, курирането и представянето на 

селекция от Балкански видео-арт творби в CAC 

Center d’Art i Creació Palma /Център за изкуство и 

творчество ПАЛМА/ на 2 декември 2022. Събитието 

представя селекция от пост-апокалиптични видеа, 

курирана от Нено Белчев, включва българските 

художници Красимир Терзиев, Диана Бонева, 

Никола Стоянов и други художници от Балканите. 

91

Нено Белчев е утвърдено име в сферата на съвременното изкуство и 

експерименталното кино. Освен като артист с множество участия в изложби и 

фестивали в България и чужбина, е добре познат и като организатор на вече 

несъществуващия, но смятащ се за един от най-значимите български 

фестивали за видео изкуство от последните години - Видеохолика. 

Предложението е за представяне на курирана видео арт селекция с български 

и балкански автори в Палма де Майорка. Участието ще допринесе за 

професионалното развитие на кандидата и всички участващи артисти, както и 

за популяризирането на българското видео изкуство в чужбина и пред нова 

публика, която досега не е имала често досег до българска култура. Проектът 

има потенциала за устойчиви резултати, нови партньорства и бъдещ обмен. 

Единствената забележка е, че не става ясно какъв е ангажиментът на 

приемащата организация освен предоставяне на пространство. Бюджетът е 

реалистичен, но дневните не са изчислени според нормативите. Проектът се 

одобрява за пълно финансиране.

1526



MOB2P2022-0110-1301-17006 Професионални 
артисти

Интердисципл
инарен проект Сдружение ИМЕ Сдружение

Международен семинар на 

феминистични арт практики 
2023

София, 
България

7881,09 7881,09

Серия от затворени и публични срещи на 

международни артисти жени и местни активисти и 

артисти, работещи в различни сфери на 

изкуството. По време на      тридневен семинар те 

ще представят      в публично      пространство 

творческата си практика,  използвайки феминистки 

еманципиращи методологии, артистични практики 

и практики за изграждане на общност.

90

Проектът е продължение на резидентна децентрализираща програма на 

Сдружение ИМЕ през годините. Този проект надгражда споменатата програма 

като предлага обмен на творчески идеи и практики на международно признати 

артистки, работещи със социално ангажирано изкуство. Проектът предлага 

възможности за менторство и мини-стипендии, за да се планира по-

нататъшното развитие на идеята. Проекът ще има своеобразно продължение, 

изразено в самостоятелни или групови изложби, организирани от всяка 

участничка в своята държава. Така различни населени места на международно 

ниво ще свържат виртуално създаденото от автортикте по време на 

резиденцията.  Творбите и текстове от лекциите ще бъдат публикувани в Zine 

manifesto. Кандидатът не аргументира добре какви ще са създадените творби. 

Бюджетът е без забележки.  Проектът се одобрява за финансиране с 

пълната сума.          

7881

MOB2P2022-0410-0624-17597 Професионални 
артисти

Интердисципл
инарен проект Калина  Петрова Терзиева Линия на поведение Амстердам, 

Холандия
556 556

Авторът предвижда соло пърформанс, участие в 

дискусия и участие в изложбеното пространство на 

галерия 4бид/ 4bid, Амстердам. Проектът е 

логичното продължение на творческата ми рактика 

до момента, а именно търсене на допирни точки 

между пърформативни и визуални изкуства, 

работата ми на художник, сценограф и тази на 

пърформър, автор на текст и друг вид съдържание 

в рамките на съвременното изкуство. 

89

Кандидатът има богат опит в областта на изкуствата и културата. Търси 

допирни точки между различни социални групи и сфери на живота през 

призмата на изкуството. Нейни творби са притежание на различни галерии в 

страната и в чужбина.  Има самостоятени и групови участия в изложби и 

проекти. Получавала е престижни награди и отличия от наши и международни 

форуми. Участието предвижда соло пърформанс и участие в дискусия. 

Проектът е логичното продължение и надграждане на творческата практика на 

авторката до момента. което прави много добро впечатление. Събитието 

включва изложба, дискусии между артистите и пърформанси на живо. 

Приложена е програма.  Липсва информация за медийното отразяване на 

събитието и публичния ефект от участието. Несъмнено участието на 

кандидата е важно за разширяване на контактите и възможността за развитие 

на вече създадените такива. Липсва по-подробна информация за начина, по 

който това ще се случи. Бюджетът е необходим и реалистичен.  Проектът се 

одобрява за финансиране. 

556

MOB2P2022-0410-1233-17637 Професионални 
артисти

Музика Марти Мюзик ООД ООД Концерт на Калки и Мартина 
Табакова

Люксембург 4371 4371

Концерт по повод Международния ден на жената  в 

рамките на Международен фестивал BRIDGES 2, 

Люксембург по покана на изявената българска 

композиторка Албена Врачанска, която от дълги 

години живее и развива артистична дейност в 

чужбина. 

Концертът на Калки и Мартина Табакова ще бъде 

мост между класика и съвременност.Фестивалът е 

част от Les Concerts de Foyer Européen и има за цел да 

създаде творчески обмен между композитори и 

интерпретатори, да построи мостове между 

артисти и различни култури. 

84.5

Кандидатът е дуото Калки и Мартина Табакова, а проектът предвижда 

посещение за концерт на международен фестивал в Люксембург по повод 

Международния ден на жената. Последните години дуото реализира концерти, 

турнета, записва албуми и участва в различни инициативи. Двамата имат 

покана за участие в международен фестивал, който поема хонорара им. 

Участието ще бъде важен принос професионалното развитие на двамата 

кандидати, както и значимо представяне на българска култура в чужбина.

Самият Международен фестивал Мостове 2 е нов и за това би било добре, той 

да бъде подкрепен от именно такива, доказали себе си изпълнители - творци. 

Всичко това би им дало и възможността за обмен на опит и създаване на 

контакти с други професионалисти. Бюджетът е обоснован, необходим, с 

вметката, че представената оферта за самолетни билети е завишена. 

Проектът се одобрява за частично финансиране. 

3500

MOB2P2022-0410-1100-17628 Професионални 
артисти

Изящни 
изкуства Росен Карамфилов Станоев Нов Ноев ковчег

България, 

Варна, 

Севлиево, 

Търговище, 

София, Рим

7300,00 6800,00

„Нов Ноев ковчег”  е групова гостуваща изложба от 

26 автора. Съвременни български художници в 

болшинството с респектиращи творчески 

биографии.  Изложбата включва  130 творби.  Вече 

има две издания в Художествена Галерия „Илия 

Бешков”, Плевен и Галерия Видима, Севлиево. За 

2023 година има покани за над 10 гостувания  в 

страната и чужбина. До края на март 2023 можем да 

направим 5 гостувания ако имаме средства за да 

си платим поне камиона с който пренасяме 

изложбата.  

82.5

Авторът има професионален опит като галерист, куратор и художник. „Нов 

Ноев ковчег” е гостуваща изложба на 26 автори от различни поколения от 

цялата страна. Повечето от участниците са с респектиращи творчески 

биографии. Партньорите по проекта са авторитетни български галерии. 

Графикът на изложбата включва представяния в галериите в рамките на 2022 и 

2023 година. Кандидатът е поканил и медиен партньор, което прави много 

добро впечатление.  Проектът предвижда споделяне и прилагане на добри 

практики. В бюджета има включен хонорар за изкуствовед, хонорар за 

счетоводител, както и разходи за реклама. Това са недопустими разходи по 

програма Мобилност. Проектът се одобрява за частично финанисране.

4700

MOB2P2022-0210-2036-17587 Професионални 
артисти

Музика Ива Николаева Тодорова IVA at Future Echoes Швеция, 
Норшьопинг

5200 5200

Future Echoes е шоукейс фестивал, който ще 

включва артисти от цял свят и музикална 

конференция с международни лектори. Групата ни 

ще представи сет от 40 минути пред международна 

публика от професионалисти в музикалната 

сфера. Ще участваме активно по време на 

конференцията, за да обогатим познанията си за 

индустрията и да осъществим важни контакти. За 

нас е чест да бъдем селектирани за този 

престижен Европейски фестивал и да представим 

България по един алтернативен и атрактивен 

начин.

78

Кандидатът е младежката група "Ива", изпълняваща съвременна музика. 

Събитието, за което планира да пътува, е международен шоукейс фестивал с 

музикална конференция в Швеция със селектирани участници. Събитието има 

широка местна популярност и международна професионална публика. 

Участието на кандидата ще бъде с 40-минутна музикална програма, 

музикантите ще се включат и в конференцията. Резултатът ще бъде 

популяризирана авторска музика на групата, създадени международни 

контакти, обменен опит в международна професионална среда, усвоени добри 

практики на международно ниво. Бюджетът е необходим, обоснован и 

реалистичен. Проектът се одобрява за пълно финансиране.

5200



MOB2P2022-0410-0931-16853 Професионални 
артисти

Танц РЕ Класикал ЕООД
Балет на Държавна опера 

Варна в Южна Корея
Южна Корея, 

Сеул и страната
52440 15000

Турне на трупата на балета към Държавна опера - 

Варна в Южна Корея по покана на агенция  Bravo 

Comm, адрес: 102-203, 304 Gwanak-ro,Gwanak-gu,

Seoul,08730, South Korea,представлявана от Ким 

Йонг Ин. Трупата е поканена за първи път да 

гостува и представи балетите Лебедово езеро и 

Лешникотрошачката от П. И. Чайковски в гр. Сеул и 

други градове в Южна Корея.

75

Предложението за турне в Кореа на Варненския балет е чудесно и безспорно 

ще бъде от изключителна важност за популяризирането на българската 

култура в чужбина. За съжаление бюджетът е напълно объркан, не става ясно 

за какво се очаква финансиране от НФК. Споменати са дневни в размер на 

1350 лв, но като обща сума на очаквана подкрепа се искат 15 000 лв, но не става 

ясно за какво точно. Липсват оферти и обосновка на разходите. Проектът не 

се одобрява за финансиране.

0

MOB2P2022-0410-1337-17643 Професионални 
артисти

Музика Георги Стоянов Грозев

Курс на Кралската Датска 

музикална академия за 

изпълнители на медни духови 
инструменти

Копенхаген, 
Дания

2733 2733

Участие в ,,2023 MusiPaed Winter Course for brass 

instruments’’ - престижно музикално събитие за 

изпълнители на медни духови инструменти, което 

се провежда ежегодно през януари в Кралската 

Датска консерватория - Копенхаген.Това е 

майсторски клас, на който бих искал да взема 

участие като активен участник и изпълнител. 

73.5

Кандидатът има музикално образование със специалност тромпет. Проектът 

предвижда негово посещение на курс на Кралската Датска Музикална 

Акадения за изпълнители на медни духови инструменти. Събитието ще има за 

фокус  уникалните северни подходи към инструменталната педагогика, 

поднесени от водещи изпълнители от Дания и Норвегия. Петдневният 

майсторски клас ще обогати опита на кандидата и ще му даде възможност да 

усвои и пренесе у нас добри практики в тази сфера на изкуството. Бюджетът е 

относително обоснован и необходим, разходите са реалистични. Има 

недопустим разход за такса участие - 400 лв. Тъй като участието на кандидата 

не е потвърдено на този етап, проектът не се одобрява за финансиране.

0

MOB2P2022-0210-2239-17586 Професионални 
артисти

Театър Росица Константинова Обрешкова
Посещение и поставяне на 

спектакъл в театър Отражение, 

Торонто, Канада

Торонто, 

провинция 

Онтарио, 
Канада

6139,39 2989,39

Театър „Отражение“ в Торонто, провинция 

Онтарио, Канада е общностен и културен център за 

българите в чужбина. В афиша му за 2023г. е 

заложено заглавието „Вавилонци“, по цикъла 

разкази „Вавилонски хроники“ на Станислав 

Стратиев. Като гост-режисьор е поканена Росица 

Обрешкова. Целта на екипа е да постигне висок 

художествен резултат и спектакълът да 

предизвика интерес към съвременния български 

театър.

71

Кандидатът има опит в сферата на театъра и професионална квалификация. 

Престоят и част от пътните разходи по проекта са поети от организатора - 

приемащата институция в Канада. Кандидатурата по проекта е за частично 

финансиране на самолетните билети. Проектът не разписва ясно 

преследваните цели, като не доказва видимо необходимостта от реализацията 

на именно този текст от този творец. Остава неоправдан изборът на 

драматургичния текст предвид заявените от кандидата опит и интереси. Не е 

демонстрирана и последваща видимост на резултата. Проектът не се 

одобрява за финансиране.

0

MOB2P2022-3009-1656-16927 Професионални 
артисти

Приложни 
изкуства

Силвия Методиева Силвия 

Методиева Силвия Методиева
Тя - царственост, еротика, 

магия Рим, Италия 1789,53 1789,53

Съвместна изложба на художника Светлозар 

Захариев и приложничката Силвия Методиева в 

Български Културен Институт в Рим, Италия. 

Изложбата, под наслов 'Тя- царственост, еротика, 

магия' ще представи картини и украшения за глава 

, изработени с техника микро макраме. 

Към изложбата са предвидени среща с 

българската общност в Италия, както и майсторски 

клас по акварел и уъркшоп по макраме.

Изложбата, както и събитията, ще бъдат проведени 

през месец март 2023та с продължителност 10 дни.

60.5

Кандидатът ще представи в Български Културен Институт в Рим, Италия 

картини и украшения за глава, изработени с техника микро макраме в 

съвместна изложба със свой колега - художник. Това, което свързва двамата 

творци, е общата тема за различните превъплъщения на жената. Предвидени 

са срещи с представители на българската общност в Италия, както и 

провеждане на майсторски класове по акварел и уъркшоп по макраме. Липсва 

яснота по отношение на участници, публики, обхват на събитията. 

Потвърждението за участие повтаря описанието на проекта и не дава 

допълнително информация за профила на събитието, целевите аудитории и 

ролята на организатора. Липсва информация как проектът ще допринесе за 

популяризирането и прилагането на нови практики на 

местно/регионално/национално ниво като резултат от неговата реализация. 

Липсва информация и за медийното отразяване и публичния ефект от него. 

Поради посочените пропуски е трудно да се обосноват предвидените разходи.  

В бюджета разходът за карта за градския транспорт за 5 дни е недопостим. 

Проектът не се одобрява за финансиране. 

0

MOB2P2022-3009-1713-17574 Професионални 
артисти

Изящни 
изкуства Светлозар  Аспарухов Захариев Тя - царственост, еротика, 

магия Рим, Италия 1789,53 1789,53

Съвместна изложба на художника Светлозар 

Захариев и приложничката Силвия Методиева в 

Български Културен Институт в Рим, Италия. 

Изложбата, под наслов 'Тя- царственост, еротика, 

магия' ще представи картини и украшения за глава 

, изработени с техника микро макраме. 

Към изложбата са предвидени среща с 

българската общност в Италия, както и майсторски 

клас по акварел и уъркшоп по макраме.

Изложбата, както и събитията, ще бъдат проведени 

през месец март 2023та с продължителност 10 дни.

59

Кандидатът има опит в сферата на изкуствата и културата. Проектът ще 

популяризира български творци зад граница и има потенциал да открие нови 

аудитории в чужбина, но потвърждението за участие и самият проект не дават 

яснота за профила и обхвата на събитието, както и за ролята на партньорите. 

Като потенциална аудитория са представени гостите на Български културен 

институт в Рим - българи в Италия, както и интернационална публика, което не 

може да аргументира целта на предложеното участие по отношение на 

обхвата на публиките и очакваното въздействие. Липсва информация за това 

как проектът ще допринесе за популяризирането и прилагането на добри 

практики на местно/регионално/нациоанлно ниво като резултат от неговата 

реализация. Не са ясно описани целите на проекта, което затруднява 

преценката доколко той е свързан само с представяне и популяризиране на 

български творци в чужбина или предвижда създаване и развитие на нови 

партньорства и културни връзки на национално и международно ниво. 

Разходите са необходими, но липсата на повече конкретика в описанието на 

проекта ги прави по-малко обосновани. Разходът за карта за градския 

транспорт не е допустим. Проектът не се одобрява за финансиране. 

0



MOB2P2022-0410-1511-17663 Професионални 
артисти

Танц Братан Цветиев Братанов Участие в танцов фестивал 

във Виена
Виена, Австрия 2700 2700

Участие в танцов фестивал, срещи/дискусии, 

работилница и представление на Hybrid Butoh 
Vienna Art Festival.

Бележка: Потвърждение за участие ще изпратя 

допълнително на имейл.

57

Проектът включва такса участие в Буто - уъркшоп, който ще завърши с показ 

пред публика. Кандидатът има дълготраен интерес и немалък опит в сферата 

на Буто изкуството. Поканата за участие не е преведена. Целите и резултатите 

по проекта са ориентирани към личното развитие на кандидата и е в тази 

връзка проектът отговаря повече на целите и приоритетите на програма 

“Творческо развитие”. Проектът не се одобрява за финансиране.

0

MOB2P2022-2909-1956-16728 Професионални 
артисти

Литература Милена Радева Радева
Панаир на детската книга - 

Болоня 2023
Италия, Болоня 5806,00 5806,00

Посещение на илюстратор на детски книги и автор 

на илюстрираните книги на панаира на детската 

книга в Болоня 6-9 март 2023 г., с участие в Bologna 

Global Rights онлайн програма за срещи с 

литературни агенти и издатели от други държави, 

посещението цели както опит за реализация в 

чужбина, така и проучване на възможност за 

закупуване на права за превод и издаване на книги 

у нас.

55.5

Кандидатите имат професионален опит и предложението за посещения на 

панаира в Болоня е смислено и важно и има потенциал, благодарение на него 

да се реализират и други проекти, издания и партньорства в бъдеще. Липсва 

потвърждение, което е обосновано от кандидата с това, че програмата е 

отворена. В бюджета са планирани (макар и не изцяло искани от НФК) 

сериозни суми за път и настаняване, които са над средните нива. Проектът не 

се одобрява за финансиране.

0

MOB2P2022-0410-0931-17619 Професионални 
артисти Игрално кино Ивелин Ивелин Костадинов

Посещение на European Short 

Pitch и Talents and Short Film 
Market

Франция 2997 2997

Като сценарист и режисьор на проекта за 

късометражен филм Машината гори, аз и 

продуцента на филма Нура Ал Кадри искаме да 

посетим European Short Pitch и Talents and Short Film 

Market. Където ще имаме възможност да се 

обучаваме от хора в индустрията, да пичваме 

проекта ни на чуждестранни ко-продуценти, да 

намерим съфинансиране за проекта, да изградим 

нови запознанства и професионални връзки.

53

Предложението е за участие на двама млади професионалисти в два 

престижни международни филмови форума и участието в тях би имало 

сериозен принос към професионалното развитие на кандидатите. Липсва 

обаче потвърждение за тяхното учасие. Приложените документи 

удостоверяват само, че апликациите им са получени, но не и че кандидатите са 

одобрени за участие. Упоменава се, че кандидатите ще участват с конкретно 

предложение за филм, който ще представят и пичват и за който ще търсят 

партньори от чужбина. Бюджетът е реалистичен, но липсват оферти за път и 

настаняване, което пречи на оценката по критериите за реалистичност на 

разходите. Проектът не се одобрява за финансиране.

0

MOB2P2022-0410-1428-17650 Професионални 
артисти

Музика Мила Робертова Гергова Мини-турне в Германия Германия 1896,37 1896,37

Мини-турне на Мила Роберт и Прея, организирано 

от Gibelin Events, в два града в Германия - Мюнхен и 

Берлин. Събитието ще бъде  подкрепено от 

изложба с фотографии на местни млади автори. 

51.5

Кандидатът има неформално образование в сферата на проекта, където е 

предвидено да е певица в два концерта в Германия. Ролята е важна, доколкото 

е главен изпълнител в единия самостоятелен концерт. Събитието не може да 

бъде определено като значимо, доколкото все още не е уточнено нито в каква 

зала ще се състои, нито е обявено и рекламирано от компанията-организатор. 

Концепцията също е неясна - споменава се комбиниране с фотографска 

изложба, но не и други местни участници и формат на сценичната изява. 

Предвидено е да има съпровод на синтезатор, но няма посочени 

демонстрационни материали за изпълнението. Не е уточнено с какви други 

професионалисти ще се обменя опит, ако концертът е самостоятелен. Затова 

и резултатът от събитието не е ясен. Би имало развитие на партньорство с 

фирмата-организатор. Бюджетът е реалистичен и обоснован спрямо 

дейността. Проектът не се одобрява за финансиране.

0

MOB2P2022-0410-1457-17667 Професионални 
артисти

Музика Прея-Ейрин-Комфорт Рекс Осасеи
Мини турне на Прея и Мила 

Роберт в Германия
Германия 1896,37 1896,37

Мини турне на Мила Роберт и Прея, организирано 

от Gibelin Events, в два града в Германия - Мюнхен и 

Берлин. Събитието ще бъде  подкрепено от 

изложба с фотографии на местни млади автори. 

51.5

Кандидатът няма формално музикално образование, нито посочено 

неформално такова, а участието по проекта е като артист-изпълнител певец, 

но има видео клипове, доказващи опит в сферата. Събитието не може да бъде 

определено като значимо, доколкото все още не е уточнено нито в каква зала 

ще се състои, нито е обявено и рекламирано от компанията-организатор. 

Концепцията също е неясна - споменава се комбиниране с фотографска 

изложба, но не и други местни участници и формат на сценичната изява. 

Поканен е изпълнител на синтезатор и сценограф, но не са посочени 

демонстрационни материали за предвиденото изпълнение. Не е уточнено как 

ще бъде привлечена публика за подобен концерт, с какви други 

професионалисти ще се обменя опит и т.н. Затова и резултатът от събитието 

не е ясен. Би имало развитие на партньорство с фирмата-организатор. 

Бюджетът е реалистичен и обоснован спрямо дейността. Проектът не се 

одобрява за финансиране.

0



MOB2P2022-0310-2026-17614 Професионални 
артисти

Изящни 
изкуства Клементина Манчева Манчева Барселона Арт фест 2023

Испания, 
Барселона

8512,94 8512,94

Четвъртият Барселона Арт фест ще се фокусира 

върху културния обмен между България и Испания 

в областта на изобразителното изкуство, музиката 

и театъра. Дългосрочната цел на фестивала е 

изграждане на връзки между професионалните 

артисти в България и Испания, затвърждаване на 

вече изградените връзки през годините, 

сътрудничество и подкрепа в областта на 

творчеството. С участието на Клементина 

Манчева, Дима Дамянова, Тихомир Витков, Васил 

Василев-Зуека, Веселин Атанасов, Александър 

Иванов.

51

Кандидатът работи активно за подкрепата на български творци и техните 

изяви в Барселона. Организира литературни вечери, концерти и изложби. 

Събитието включва многообразие от дейности. Липсва специфичен профил, 

който да го отличава от предходните издания. Резултатите са описани общо. 

Проектът не предлага информация за добри практики, които могат да намерят 

приложение на местно/национално ниво. Проектът затвърждава вече 

изградени културни връзки, но не дава информация за това как те ще бъдат 

надградени и развити или обогатени с нови такива. Тъй като целите не са ясно 

формулирани, трудно може да се прецени целесъобразността на 

предвидените разходи. Проектът не се одобрява за финансиране.

0

MOB2P2022-0410-1413-17651 Професионални 
артисти

Музика Георги Петров Пеев
Мини-турне в Германия на 

Мила Роберт и Прея
Германия 1896,37 1896,37

Мини-турне на Мила Роберт и Прея, организирано 

от Gibelin Events, в два града в Германия - Мюнхен и 

Берлин. Събитието ще бъде подкрепено от 

изложба с фотографии на местни млади автори.

51

В проекта е предвидено кандидатът да участва като сценичен дизайнер на 

концертите на певиците Мила Роберт и Прея в Германия. Ролята в събитието е 

неясна, доколкото все още няма избрани зали и не е ясно дали изобщо ще има 

пространство за някакви декори, нито с  какви материали ще се украсява 

залата и какво точно ще прави кандидатът. Събитието още не е обявено и 

рекламирано от компанията-организатор. Концепцията също е неясна - 

споменава се комбиниране с фотографска изложба, но не и други местни 

участници и формат на сценичната изява. Не е уточнено как ще бъде 

привлечена публика за концерт с недотам популярни две български 

изпълнителки, с какви други професионалисти ще се обменя опит и т.н. Затова 

и резултатът от събитието не е ясен. Би имало развитие на партньорство с 

фирмата-организатор. Бюджетът е реалистичен и обоснован спрямо 

дейността. Проектът не се одобрява за финансиране.

0

MOB2P2022-0410-1437-17661 Професионални 
артисти

Музика Александрина Асенова 
Кушинчанова

Мини турне на Мила Роберт в 
Германия

Германия 1896,37 1896,37

Мини турне на Мила Роберт и Прея, организирано 

от Gibelin Events, в два града в Германия - Мюнхен и 

Берлин. Събитието ще бъде  подкрепено от 

изложба с фотографии на местни млади автори. 

48.5

Кандидатът има музикално образование като арфист. В проекта е предвидено 

да участва като единствен съпровод на синтезатор на певицата Мила Роберт в 

концертите ѝ в Германия. Има един демонстрационен клип в тази ѝ роля, но в 

група с още няколко инструменталисти. Ролята ѝ в този смисъл е относително 

значима. Събитието не може да бъде определено като значимост, доколкото 

все още не е уточнено нито в каква зала ще се състои, нито е обявено и 

рекламирано от компанията-организатор. Концепцията също е неясна - 

споменава се комбиниране с фотографска изложба, но не и други местни 

участници и формат на сценичната изява. Не е уточнено как ще бъде 

привлечена публика за подобен концерт, с какви други професионалисти ще се 

обменя опит и т.н. Затова и резултатът от събитието не е ясен. Би имало 

развитие на партньорство с фирмата-организатор. Бюджетът е реалистичен и 

обоснован спрямо дейността. Проектът не се одобрява за финансиране.

0

MOB2P2022-0410-1424-17653 Професионални 
артисти

Музика Денис Ангелов Попстоев Мини-турне в Германия на 
Прея

Германия 1896,37 1896,37

Мини турне на Мила Роберт и Прея, организирано 

от Gibelin Events, в два града в Германия - Мюнхен и 

Берлин. Събитието ще бъде подкрепено от 

изложба с фотографии на местни млади автори.

48

Кандидатът има музикално образование със специалност саксофон, а в 

проекта участва като артист-изпълнител синтезатори в съпровод на певицата 

Прея в два концерта в Германия. Не са посочени материали, показващи го в 

тази му роля. Събитието не може да бъде определено като значимост, 

доколкото все още не е уточнено нито в каква зала ще се състои, нито е 

обявено и рекламирано от компанията-организатор. Концепцията също е 

неясна - споменава се комбиниране с фотографска изложба, но не и други 

местни участници и формат на сценичната изява. Няма посочени 

демонстрационни материали за предвиденото изпълнение. Не е уточнено как 

ще бъде привлечена публика за подобен концерт, с какви други 

професионалисти ще се обменя опит и т.н. Затова и резултатът от събитието 

не е ясен. Би имало развитие на партньорство с фирмата организатор. 

Бюджетът е реалистичен и обоснован спрямо дейността. Проектът не се 

одобрява за финансиране.

0



MOB2P2022-0410-1445-17649 Професионални 
артисти

Изящни 
изкуства

БХГ "Петко Задгорски" Културен 
институт

изложба графика В памет на 

Стоян Цанев  1946-2019   
Полша ,
Варшава

14956,22 14956,22

изложба графика -В памет на Стоян Цанев -1946–

2019, представяща част от творчеството на 

именития български художник в Българския 

Културен Институт Варшава.

46

Кандидатът, Художествена Галерия „Петко Задгорски“, гр. Бургас, ще 

представи в Българския културен институт във Варшава изложба графика „В 

памет на Стоян Цанев (1946–2019)”. Това е безспорно значимо събитие с много 

достойнства. Кандидатурата има сериозни пропуски: формулярът за 

биография не е попълнен, липсва както по-задълбочена информация за 

кандидата, така и за представения художник. В описанието на събитието 

липсва датата на провеждането му, която е видима единствено в 

потвърждението от страна на БКИ Варшава. Според бюджета е планирано 

пътуване на четирима души, без да се посочва кои са те, без да е описана 

ролята им за събитието, не е добавена и тяхна биография. Липсва оферта за 

превоз на произведенията и застраховка. Проектът не се одобрява за 

финансиране. 

0

MOB2P2022-0410-1106-17627 Професионални 
артисти

Музика Си Ви Ес - България Сдружение
coneXiones: Доброволчески 

образи от България и 

колумбийски звукови пейзажи

България, 

София, Велико 

Търново, 
Пловдив

14995,00 14995,00

Ще търсим пресечните точки между 

доброволческите образи от България, включени в 

изложбата „Доброволчески кръгове“, и 

колумбийските звукови пейзажи, които ни предлага 

проектът Manglar от Богота, Колумбия. Една от 

безценните възможности, на които се радваме 

благодарение на доброволчеството, е да се 

срещаме с нови хора и да опознаваме нови 

култури. Именно чрез един дългосрочен 

доброволчески проект се запознахме с джаз 

триото, което експериментира въз основа на 

традиционната афро-колумбийска музика.

44.5

Проектът предвижда пътуване на инструментален състав - джаз трио от 

Богота, Колумбия, за участие в пътуваща изложба на тема "доброволчество" в 

София, Велико Търново и Пловдив. Тримата музиканти имат музикално 

образование, като проектът, с който ще гостуват, има етномузикален профил. 

Замисълът на събитието, да се търсят "пресечните точки между 

доброволческите образи от България и колумбийските звукови пейзажи", звучи 

неясно и неубедително. Групата е непозната у нас, музиката ѝ е насочена към 

по-образована и специфична публика, с което участието ѝ не би привлякло 

аудитория за изложбата. Същевременно и изложбата не е масово събитие, 

което би привлияло публиката на групата. Тоест липсва синергия в 

концепцията за съчетаване на тези две несвързани логически събития - 

изложбата за доброволчеството и концерта на колумбийско джаз трио с етно 

елементи. Има потвърждение и уточнение за място на провеждане само от 

Велико Търново. Бюджетът е относително обоснован и необходим - има 

разход за таксиметрови услуги, който е недопустим, има и нощувка за тримата 

артисти в Инстанбул, което е извън контекста на проекта. Разходите са 

реалистични. Проектът не се одобрява за финансиране.

0

MOB2P2022-0410-1440-17664 Професионални 
артисти

Музика Златина Трендафилова Ричева Мини турне на Мила Роберт в 
Германия

Германия 1896,37 1896,37

Мини турне на Мила Роберт и Прея, организирано 

от Gibelin Events, в два града в Германия - Мюнхен и 

Берлин. Събитието ще бъде  подкрепено от 

изложба с фотографии на местни млади автори. 

43.5

Кандидатът има опит и образование в сферата на музикалния мениджмънт. В 

проекта е предвидено да участва като букинг агент и координатор на 

концертите на певиците Мила Роберт и Прея в Германия. Ролята ѝ в проекта е 

неясна, доколкото има фирма-организатор на концертите, отговаряща за 

"координиране и организация на пътуването и нощувките", както е казано в 

писмото за потвърждение, а звучи неубедително споменатото организиране от 

нейна страна на наемане на музикални инструменти на място е предвиден 

акомпанимент само на синтезатор. По отношение на значимостта на 

събитията, все още няма избрани зали и събитието. Концепцията също е 

неясна - споменава се комбиниране с фотографска изложба, но не и други 

местни участници и формат на сценичната изява. Не е уточнено как ще бъде 

привлечена публика за подобен концерт, с какви други професионалисти ще се 

обменя опит и т.н. Затова и резултатът от събитието не е ясен. Би имало 

развитие на партньорство с фирмата-организатор. Бюджетът е реалистичен и 

обоснован спрямо дейността. Проектът не се одобрява за финансиране.

0

MOB2P2022-0410-0521-17599 Професионални 
артисти

Музика Камен Манев Камен Манев Манев
Symphony  N3  европейско турне 

на три групи  Claymore, Vivaldi 

Metal Project и Tzena Koev Project

Европа 20099,50 14099,50

 Това ще реализирането на поредица от концерти в 

Европейски страни с цел популяризиране и 

разпостранение на нашето изкуство сред широк 

кръг кръг от хора. Предишна поредност на 

изданията няма ,защото това е турне в Европа за 

първи път в този формат с уастие в частни клубове, 

а не фествални участия.Темата е предоставянето 

и промоцията на тройно новоиздадените албуми 

на трите групи. 

35

Проектът предвижда европейско турне на три метъл групи за представяне на 

новоиздадените им албуми. В Приложение 1 фигурира биографията на 

индивидуалния кандидат, от чието име се пуска проекта, и неговата група от 7 

човека. Групата има дългогодишен опит в сферата на проектната дейност. 

Останалите две групи, които включват 6 човека, не са представени като 

биография, има само имена с посочена ангажираност в съставите от 2020 г. 
Няма линкове към сайт или страница на тези две групи. Турнето е предвидено 

за 17 дена, а като място на концертите се споменават "частни клубове". Липсва 

покана, има ценова оферта за запазване на дати за концерти и придвижване 

на инструменти, декори, костюми и произведения от фирма за 1383,40 лв. Не са 

споменати клубовете, в които ще се състоят концертите. Поради тази 

неуточненост на локациите и краткото пребиваване на всяко едно място 

остава неясна потенциалната аудитория, сред която се търси популяризация, 

както и възможността за посочения в мотивацията обмен на опит с музиканти, 

промоутъри и т.н. Включен е и недопустим разход за осветление, озвучаване, 

сценични ефекти. Поради неяснотите и липсата на достатъчно конкретика 

проектът не се одобрява за финансиране.

0



MOB2P2022-0410-1320-17645 Професионални 
артисти

Интердисципл
инарен проект Добрин Станимиров Михайлов The colours that bind us

Sofia and 
Kyustendil

12632,00 1000,00

Цветовете които ни сплотяват/The colors that bind us 

е проект, които би се състоял за пръв път в 

България. Типа събитие е отворен ърбан арт евент 

за граждани и артисти. Този тип евент цели да 

обедини в художествената дейност хора от 

различни възрасти, народности, етноси.

34

Предложението е интересно и значимо, включва участие на световно известен 

колектив, облагородяване на градската среда. Има сериозно медийно 

партньорство и потвърждение на участие на известен колектив графити 

артисти, но кандидатурата не е убедителна по отношение на организационния 

капацитет на кандидата. Липсват биографии на организаторите. 

Предложението е описано крайно неясно - какво, как и къде точно ще се 

състои. Предвид липсата на потвърждение или поне упоменаване на фасада, 

която ще се изрисува, съществува съмнение в какъв мащаб ще се реализира 

проектът. Бюджетът включва недопустими разходи. Проектът не се одобрява 

за финансиране.

0

MOB2P2022-0310-2245-17618 Професионални 
артисти

Музика Арт Мюзик Сдружение Young Classic Europe Пасау, 
Германия

6719,70 6719,70

Европейският младежки музикален фестивал - 

Young Classic Europe е редица от музикални събития 

като концерти и открити уроци, основан през 1997 г. 
Работата ни като изпълнители е изключително 

важна за нас и това може да се проследи в 

постиженията ни до момента. Поканата да изнесем 

концерт на Young Classic Europe ни помага да 

разширяваме аудиторията си и да представяме 

разнообразието на хоровото изкуство пред 

българските общности извън граници и местните 

чужденци.

0

Фестивалът е с дати 27.10.2022 - 31.10.2022 г. Съгласно условията на програма 

«Мобилност», втора сесия, проектните дейности, финансирани от НФК, следва 

да започнат не по-рано от датата на подписване на договора. Предвид 

процедурата по оценка на проектите и приемане на резултатите, сключването 

на договорите по програмата ще стане в края на м. ноември. Проектът е с 

начална дата, която предвижда дейности преди датата на приемане на 

резултатите и сключване на договори, предвидена за края на месец ноември и 

началото на месец декември. На основание на горепосоченото и чл. 8а, ал. 9 от 

НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ 

НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" проектът е недопустим.

0

MOB2P2022-0410-0918-17625 Професионални 
артисти

Изящни 
изкуства Даниел  Кунев Мирчев

Самостоятелна изложба на 

Даниел Мирчев в галерия за 

съвременно изкуство 

Белгия, 
Брюксел

4355,14 2542,00

Официално откриване на 20 октомври 2022 г. на 

самостоятелна изложба на Даниел Мирчев в 

Брюксел, където се намира галерията за 

съвременно изкуство MACADAM. Изложбата ще 

представи последните търсения на автора в 

скулптурата в дърво, насочени към изследване на 

не/възможните форми и обеми в материала, 

използван от автора в последните години. 

Творбите са обединени от предизвикателството на 

дървото при напластяване да създава собствени 

образи, паралелни и независими от формата, 

създавана от автора.  

0

Съгласно условията на програма «Мобилност », втора сесия, проектните 

дейности, финансирани от НФК, следва да започнат не по-рано от датата на 

подписване на договора. Предвид процедурата по оценка на проектите и 

приемане на резултатите, сключването на договорите по програмата ще стане 

в края на м. ноември. Проектът е с начална дата, която предвижда дейности 

преди датата на приемане на резултатите и сключване на договори, 

предвидена за края на месец ноември и началото на месец декември. На 

основание на горепосоченото и чл. 8а, ал. 9 от НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 

2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" 

проектът е недопустим.

0

MOB2P2022-0310-1739-17607 Професионални 
артисти

Музика Милен Ангелов Кукошаров Цикъл концерти в страната България 3577 3577

Цикъл от концерти в страната на авторския проект 

на пианиста и композитор Милен Кукошаров, с 

неформална група музиканти в състав Николета 

Хайтова, Мартин Ташев. Димитър Льолев. 

Велислав Стоянов, Милен Кукошаров, Борис 

Таслев, Атанас Попов.

0

Турнето по проекта е от 19.10. до 26.11.2022 г. Съгласно условията на програма 

«Мобилност», втора сесия, проектните дейности, финансирани от НФК, следва 

да започнат не по-рано от датата на подписване на договора. Предвид 

процедурата по оценка на проектите и приемане на резултатите, сключването 

на договорите по програмата ще стане в края на м. ноември. Проектът е с 

начална дата, която предвижда дейности преди датата на приемане на 

резултатите и сключване на договори, предвидена за края на месец ноември и 

началото на месец декември. На основание на горепосоченото и чл. 8а, ал. 9 от 

НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ 

НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" проектът е недопустим.

0

MOB2P2022-3009-1416-16530 Професионални 
артисти

Театър Общински куклен театър 

Благоевград Културен институт

Участие в международен 

куклен фестивал в гр.Билбао , 

Република Испания

гр.Билбао, 

Република 
Испания

8086,00 8086,00

Общински куклен театър Благоевград е поканен да 

участва в Международен куклен фестивал в гр.

Билбао , Република Испания с представлението си 

„Фолклорна магия от Пирин“ постановка проф. 

Боньо Лунгов, режисура доц. д-р Константин 

Каракостов,   музика Георги Красимиров Герасим . 

Театрални образи пресъздаващи нашето живеене 

в миналото, традициите ни,  неизменното въртене 

колелото на живота , а бравурната, атрактивна 

Пиринска народна музика е изпълнена от 

оркестъра на Берковската духова музика.

0

Съгласно условията на програма «Мобилност », втора сесия, проектните 

дейности, финансирани от НФК, следва да започнат не по-рано от датата на 

подписване на договора. Предвид процедурата по оценка на проектите и 

приемане на резултатите, сключването на договорите по програмата ще стане 

в края на м. ноември. Проектът е с начална дата, която предвижда дейности 

преди датата на приемане на резултатите и сключване на договори, 

предвидена за края на месец ноември и началото на месец декември. На 

основание на горепосоченото и чл. 8а, ал. 9 от НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 

2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" 

проектът е недопустим.

0

MOB2P2022-0310-2211-17617 Професионални 
артисти

Фотография Денислав Стойчев Стойчев

Представяне на фотографска 

изложба на фестивала Месец 

на фотографията в 
Братислава

Словашка 

република, 
Братислава

2615,30 2615,30

Българско участие на 32-рото издание на 

фестивала Месец на фотографията в Братислава с 

изложбата на Денислав Стойчев /Coming Of Age. 

Millennials in Bulgaria 2010-2016/ /Съзряване. 

Милениали в България 2010-2016/.

0

Съгласно условията на програма «Мобилност », втора сесия, проектните 

дейности, финансирани от НФК, следва да започнат не по-рано от датата на 

подписване на договора. Предвид процедурата по оценка на проектите и 

приемане на резултатите, сключването на договорите по програмата ще стане 

в края на м. ноември. Проектът е с начална дата, която предвижда дейности 

преди датата на приемане на резултатите и сключване на договори, 

предвидена за края на месец ноември и началото на месец декември. На 

основание на горепосоченото и чл. 8а, ал. 9 от НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 

2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" 

проектът е недопустим.

0



MOB2P2022-0410-1253-17633 Професионални 
артисти

Културно 
наследство Неда Христова Миланова Участие в конференция,  

InEDITS Сент Етиен
Сент Етиен, 
Франция

5995,84 5995,84

Участие на неформална група Киноклуб Супер 8 в 

конференцията INEDITS, посветена на запазването 

и популяризирането на любителския филм като 

културно наследство. Събитието ще се проведе в 

гр. Сент Етиен, Франция. 

0

Тримата кандидати са млади специалисти в своята сфера с изявен опит и 

творчество.  Неформалният им колектив представлява единствен по рода си, 

макар и силно нишов, клуб по интереси. Именно защото темата е толкова 

специфична е интересно как дейността им ще се развие и как участието в 

международен форум ще се отрази върху по-нататъшната им дейност. 

Форумът е утвърден и ще допринесе за развитието на кандидатите и 

създаването на международни контакти. С досегашния си опит и творчество 

кандидатите дават сериозна заявка, че ще използват участието си във форума 

за бъдещи проекти. Предложените цени са реалистични, но не е обосновани 

защо е необходим наемът на кола. Проектът не се одобрява за 

финансиране по техничеки причини: провеждане на дейностите преди 

подписване на договор с НФК.

0

MOB2P2022-0410-1454-17658 Професионални 
артисти

Анимационно 
кино Младен Младенов Печевски

Участие в специализираното 

професионално събитие 
Cartoon Business 2022

Лас Палмас, 

Канарски 

острови, 
Испания

2911,21 2911,21

Базирано на реални казуси и съвети от експерти, 

деветото издание на Cartoon Business ще представи 

задълбочен поглед върху съвременните 

възможности за набиране на средства и достигане 

до печалба от анимационни филми и сериали, като 

целта му е да разгледа нови възможности за 

сътрудничество с доставчици на услуги за 

видеосъдържание при поискване – video on demand, 

книгоиздатели, финансови институции, 

телекомуникационни компании и създатели на 

дигитално съдържание.

0

Съгласно условията на програма «Мобилност », втора сесия, проектните 

дейности, финансирани от НФК, следва да започнат не по-рано от датата на 

подписване на договора. Предвид процедурата по оценка на проектите и 

приемане на резултатите, сключването на договорите по програмата ще стане 

в края на м. ноември. Проектът е с начална дата, която предвижда дейности 

преди датата на приемане на резултатите и сключване на договори, 

предвидена за края на месец ноември и началото на месец декември. На 

основание на горепосоченото и чл. 8а, ал. 9 от НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 

2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" 

проектът е недопустим.

0

MOB2P2022-2609-1403-17532 Професионални 
артисти

Изящни 
изкуства Аросита ЕООД ООД

Всичко, от което имаш нужда - 

Проект за изложба в Български 

Културен Институт в Прага
Прага 3300 3300

„Всичко, от което имаш нужда” е проект за изложба 

с куратор Росица Гецова по повод 30 годишния 

юбилей на галерия Аросита, която ще бъде 

показана в Българският културен институт в Прага.

Представям 14 автора
Александър Вълчев, Антон Терзиев, Борис Колев, 

Войн Де Войн, Георги Ружев, Елизабет Талауер, 

Катя Гецова, Колю Гецов, Катерина Димитрова, 

Мария Налбантова, Мира Янкова, Росица Гецова, 

Сашо Стоицов, София Димова

0

Съгласно условията на програма «Мобилност », втора сесия, проектните 

дейности, финансирани от НФК, следва да започнат не по-рано от датата на 

подписване на договора. Предвид процедурата по оценка на проектите и 

приемане на резултатите, сключването на договорите по програмата ще стане 

в края на м. ноември. Проектът е с начална дата, която предвижда дейности 

преди датата на приемане на резултатите и сключване на договори, 

предвидена за края на месец ноември и началото на месец декември. На 

основание на горепосоченото и чл. 8а, ал. 9 от НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 

2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" 

проектът е недопустим.

0

MOB2P2022-0410-1428-17652 Професионални 
артисти

Театър Мартина Михайлова Михайлова

"Участие с ,,Магазин за 

приказки" на XIV фестивал на 

българите по света ,,Аз съм 

българче" 2022"

Франция, Париж 2509 2509

Магазин за приказки е моноспектакъл за деца от 3 

до 333 години. 

Поканен е да участва на XIV фестивал на 

българите по света Аз съм българче 2022 в Париж, 

организиран от Асоциация ТАНГРА. 

С пътешественичката Тарантела децата ще 

обиколят детския свят и ще преживеят 

фантастични истории, които няма къде другаде да 

чуят.

Автор: Яна Борисова
Моноспектакъл на: Мартина Михайлова

Режисьор: Цветелин Павлов
Кукли и костюми: Деница Аргиропулос

Музика: Милен Кукошаров

Пътуват артист и озвучител

0

Съгласно условията на програма «Мобилност », втора сесия, проектните 

дейности, финансирани от НФК, следва да започнат не по-рано от датата на 

подписване на договора. Предвид процедурата по оценка на проектите и 

приемане на резултатите, сключването на договорите по програмата ще стане 

в края на м. ноември. Проектът е с начална дата, която предвижда дейности 

преди датата на приемане на резултатите и сключване на договори, 

предвидена за края на месец ноември и началото на месец декември. На 

основание на горепосоченото и чл. 8а, ал. 9 от НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 

2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" 

проектът е недопустим.

0

MOB2P2022-2809-0921-17385 Професионални 
артисти

Музика Сузана  Евгени  Клинчарова Концерт на Сузана Клинчарова 

в Претория
Южна Африка 3000 3000  Концерт на Сузана Клинчарова в Южна Африка 0

Проектът предвижда гостуване в Претория през 13-22.11.2022 г. Съгласно 

условията на програма «Мобилност», втора сесия, проектните дейности, 

финансирани от НФК, следва да започнат не по-рано от датата на подписване 

на договора. Предвид процедурата по оценка на проектите и приемане на 

резултатите, сключването на договорите по програмата ще стане в края на м. 

ноември. Проектът е с начална дата, която предвижда дейности преди датата 

на приемане на резултатите и сключване на договори, предвидена за края на 

месец ноември и началото на месец декември. На основание на 

горепосоченото и чл. 8а, ал. 9 от НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" проектът е недопустим.

0

MOB2P2022-2809-0042-17534 Професионални 
артисти

Музика EВРОПЕЙСКА МУЗИКАЛНА 

АКАДЕМИЯ Фондация

Университет за теб - 

Майсторски класове и 
концерти

Варна 668,00 668,00

Проектът е насочен към млади цигулари до 19 

години – ученици, на които предстои следващата 

крачка в обучението, а именно избор и постъпване 

в университет. 

Събитието ще се състои в периода 12 до 30 

ноември 2022 във Варна, Шумен, Плевен и 

Пловдив и ще включва три майсторски класа, три 

концерта на участниците, и избор на стипендиант 

за музикален фестивал в Прага 2023. Концерт в 

памет на маестро Станислав Ушев - Шумен на 

17.11, диригент Ерхан Торлулар, солист Роман 

Федчук, Симфониета Шумен.

0

Проектът предвижда покана на известен цигулар за концерти, майсторски 

класове, лекции и срещи във Варна, Пловдив, Шумен и Плевен през ноември 

2022 г. Съгласно условията на програма «Мобилност», втора сесия, проектните 

дейности, финансирани от НФК, следва да започнат не по-рано от датата на 

подписване на договора. Предвид процедурата по оценка на проектите и 

приемане на резултатите, сключването на договорите по програмата ще стане 

в края на м. ноември. Проектът е с начална дата, която предвижда дейности 

преди датата на приемане на резултатите и сключване на договори, 

предвидена за края на месец ноември и началото на месец декември. На 

основание на горепосоченото и чл. 8а, ал. 9 от НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 

2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" 

проектът е недопустим.

0



MOB2P2022-0410-1336-17647 Професионални 
артисти

Литература Прочети София Фондация "Скритите букви" в Сеул Сеул 11904 11094

Проектът Скритите букви на фондация Прочети 

София ще бъде представен в Сеул от 28 септември 

до 18 ноември в изложбена зала. Изработени са 

шест от оригиналните пейки с форма на 

уникалните букви от кирилицата. В изложбата се 

разказва историята на проекта чрез фотографии и 

кратки видеа. Направена е връзка с уникалния 

писмен текст Хангъл на Южна Корея. Към 

изложбата се предвиждат редица специални 

събития с гостуване на съвременни български 

поети и куратора на проекта: Тодора Радева. 

0

 "Съгласно условията на програма «Мобилност », втора сесия, проектните 

дейности, финансирани от НФК, следва да започнат не по-рано от датата на 

подписване на договора. Предвид процедурата по оценка на проектите и 

приемане на резултатите, сключването на договорите по програмата ще стане 

в края на м. ноември. Проектът е с начална дата, която предвижда дейности 

преди датата на приемане на резултатите и сключване на договори, 

предвидена за края на месец ноември и началото на месец декември. На 

основание на горепосоченото и чл. 8а, ал. 9 от НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 

2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" 

проектът е недопустим.

0

MOB2P2022-0410-1456-17401 Професионални 
артисти

Музика "Ева квартет " OOД ООД Европа 2022 -Ева квартет
Германия, 

Белгия, 
Швейцария

8565 8565

За предстоящото Европейско турне на Ева 

квартет! 

Европейско турне на Ева Квартет – 5 концерта в 

различни локации в Белгия, Германия и 

Швейцария. Концертите се организират от 

културни, не комерсиални, организации в 

съответните държави с фокус върху различни 

културни мероприятия от цял свят. 

Това турне е представяне на Ева Квартет в соло 

концерти.

0

Турнето по проекта е от 13.11. до 20.11.2022 г. Съгласно условията на програма 

«Мобилност», втора сесия, проектните дейности, финансирани от НФК, следва 

да започнат не по-рано от датата на подписване на договора. Предвид 

процедурата по оценка на проектите и приемане на резултатите, сключването 

на договорите по програмата ще стане в края на м. ноември. Проектът е с 

начална дата, която предвижда дейности преди датата на приемане на 

резултатите и сключване на договори, предвидена за края на месец ноември и 

началото на месец декември. На основание на горепосоченото и чл. 8а, ал. 9 от 

НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ 

НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" проектът е недопустим.

0

MOB2P2022-0410-1515-17670 Професионални 
артисти

Изящни 
изкуства Лиана Димитрова Димитрова

Бункер 22 е колективна 

изложба на български 

художници във Франция  

резултат от артистичен обмен 

с парижката художествена 

галерия и асоциация 59 Rivoli 

Франция, Париж 15244,66 14999,85

Българската експозиция ще е в галерийното 

пространство на 59 Риволи. Представяме на 

френската публика българско изкуство със 

селектирани произведения на български 

съвременни художници. Организираме съвместна 

изложба  с цел  културен обмен и популяризиране 

на артисти от България във Франция. Ще ни бъде 

предоставено галерийното пространство на два 

етажа. 

0

Съгласно условията на програма «Мобилност », втора сесия, проектните 

дейности, финансирани от НФК, следва да започнат не по-рано от датата на 

подписване на договора. Предвид процедурата по оценка на проектите и 

приемане на резултатите, сключването на договорите по програмата ще стане 

в края на м. ноември. Проектът е с начална дата, която предвижда дейности 

преди датата на приемане на резултатите и сключване на договори, 

предвидена за края на месец ноември и началото на месец декември. На 

основание на горепосоченото и чл. 8а, ал. 9 от НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 

2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" 

проектът е недопустим.

0

MOB2P2022-0110-1532-17539 Професионални 
артисти

Аудиовизуални 
изкуства

"Международен фестивал за 

късометражно кино "В Двореца" 
Фондация

Участие на IN THE PALACE на 45-

и Международен фестивал за 

късометражно кино Клермон-

Феран и Пазара на филмовата 

индустрия 2023 г., Франция

Клермон-Феран, 
Франция

7598,00 7598,00

Участие на IN THE PALACE на Международния 

фестивал за късометражно кино Клермон-Феран и 

филмовия пазар със собствен щанд за: 

международна промоция на фестивала и 

българската късофилмова индустрия и 

представяне на портфолио с нови български 

късометражни филми; разпространение на 

резултати; участие в събития, панели, дискусии, 

конференции и др. от програмата; участие в 

годишните срещи на партньорски мрежи; 

информиране за нови тенденции, създаване на 

нови сътрудничества и обмен на добри практики.

0

Съгласно условията на програмата офертата за път задължително е с 

включена застраховка за отменено пътуване. Офертата за път, приложена към 

проектното предложение, не е с включена застраховка за отменено пътуване. 

Кандидадатът не е предоставил изискуемите документи в определения срок. 

На основание чл. 8а, ал. 9 от Наредба № н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и 

реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Националния 

фонд "Култура" организацията е недопустим кандидат по програма 

Мобилност 2.

0

MOB2P2022-0310-1757-17600 Професионални 
артисти

Фолклор
Народно Читалище"Зорница2010-

Нено Щрегарски" гр. Ловеч 
Читалище

XXXII МЕЖДУНАРОДЕН 

ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ 

ПРАГА 

Чехословакия 

гр. Прага
23670 7670

Във фестивала ще участват състави от България 

Гърция Сърбия Франция Швеция Словения Кипър 

Турция Армения и др 

Сутрешните представленията са предназначени 

предимно за ученици и учители от началните 

училища от различни части на Прага Искаме да 

запознаем колкото се може повече деца с 

фолклора на различни страни от Европа и света но 

и да допринесем за тяхното мултикултурно 

образование което е много дискутирана тема в 

учебните програми
Гала концерта на фестивала е предназначен за 

широката публика

0

 Заявлението за участие не е подписано от лицето представляващо 

организацията; Не е представен превод на български език на потвърждението 

за участие; Бюджетната матрица не е подписана и декларацията за собствен 

принос също. Описанието на разхода с автомобил не е пълно и няма оферта 

за нощувките. Кандидадатът не е предоставил изискуемите документи в 

допълнително определения срок. На основание чл. 8а, ал. 9  от Наредба № н-5 

от 27 юни 2007 г.  за условията и реда за провеждане на конкурси за 

предоставяне на средства от Националния фонд "Култура" проектът е 

недопустим. 

0



MOB2P2022-0410-1214-17634 Професионални 
артисти

Музика Джей Пи Мюзик ЕООД ЕООД Представяне на албума On the 

way на Живко Петров трио
България 3087,30 3087,30

Представяне на албума On the way на Живко 

Петров трио. Предвиждат се концерти в гр. Бургас, 

Варна, Велико Търново, Пловдив.

0

Заявлението за участие е подадено от Живко Живков Петров с ЕГН 7008*****. 

Организацията е с вписан представляващ Живко Петров Живков с ЕГН 

7007*******1 т.е заявлението е подадено от лице различно от вписания 

представляващ, което е в нарушение на чл. 6, ал. 1 от Наредба № н-5 от 27 юни 

2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на 

средства от Националния фонд "Култура" и е самостоятелно основание за 

недопустимост на кандидата. Липсва Потвърждение за участие. Недопустим 

кандидат.

0

MOB2P2022-0410-1332-17615 Професионални 
артисти

Изящни 
изкуства  Александра Руменова Милева

Обмен между български и 

швейцарски артисти
София и 
Женева

6240 6240

Проектът има за цел обмен на българска и 

швейцарска аудиовизуална култура. За целта ще 

бъде направена изложба на Десислава Терзиева в 

изложбено пространство ТОПИК в Женева, с 

куратор Александра Милева. Работата на 

Десислава ще бъде представена за пръв път пред 

Швейцарска аудитория.В България ще дойде 

швейцарската артистка Филипа Шмит и 

кураторката Монсерат Майор в изложбено 

пространство Скуатшоп Галери с цел подготвяне и 

представяне на работата на Филипа Шмит пред 

българска аудитория

0

Приложение 3 – Матрица за бюджет  и Приложение 5 Заявление за 

кандидатстване и декларация не са подписани със саморъчен подпис от 

кандидата. Бюджетната матрица е накъсана и няма оферти за билети, нощувки 

и превоз. Кандидадатът не е предоставил изискуемите документи в 

допълнително определения срок. На основание чл. 8а, ал. 9  от Наредба № н-5 

от 27 юни 2007 г.  за условията и реда за провеждане на конкурси за 

предоставяне на средства от Националния фонд "Култура" проектът е 

недопустим. 

0

MOB2P2022-0410-1357-17567 Професионални 
артисти

Културен 
мениджмънт Флейм Стартър ЕООД Турне на Ogi23, FEEL и WOSH MC

Германия, 
Нидерландия

13000 13000

Проектът е за организиране на турне в Германия и 

Нидерландия на музикантите от Ogi23, FEEL и WOSH 

MC. То ще се проведе през фервуари и март. 

Артистите ще участват в концерти пред 

любителите на хип-хоп музика от двете страни. За 

нас организирането на това турне е възможност за 

съвместна работа и създаване на контакти с 

професионалисти в две от най-развитите страни в 

това направление. Ние ще закупуваме билети, 

нощувки, наем на техника, комуникация с 

музикантите, различните зали и агенции. 

0

Заявлението за участие е подписано от лице различно от представляващия 

организацията, което е в нарушение на чл. 6, ал. 1 от Наредба № н-5 от 27 юни 

2007 г.  за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на 

средства от Националния фонд "Култура" и е самостоятелно основание за 

недопустимост на кандидата. Липсва потвърждение за участие от посочените в 

проекта дестинации - Берлин, Кьолн, Амстердам. Представена е покана от 

кандидатстващата организация до български изпълнители за съвместно 

участие. Не е представено потвърждение и от изпълнителите. Проектът е 

недопустим.

0

MOB2P2022-0410-1451-17656 Професионални 
артисти

Музика Боян Николаев Бояджиев Пътуване до TIMM - Токyo 
International Music Market 

Токио, Япония 8587,88 3000

Боян Бояджиев, основател na SPIKE Bulgarian Music 

Showcase е поканен като гост на Японската 

конференция и шоукейс фестивал ТIMM като 

представител на Българската музикална сцена.. 

Програмата ще включва срещи с над 24 компании 

от Японската музикална индустрия и срещи 

международни делегати от Азиатския регион. 

Целта на пътуването е ангажирането на Японски 

професионалисти и музиканти за участие в 

следващото издание на SPIKE и пласирането на 

Български изпълнителни и професионалисти там. 

0

Събитието е планирано за месец октомври 2022 г. Съгласно условията на 

програма "Мобилност", втора сесия, проектните дейности, финансирани от 

НФК, следва да започнат не по-рано от датата на подписване на договора. 

Предвид процедурата по оценка на проектите и приемане на резултатите, 

сключването на договорите по програмата ще стане в края на м. ноември. 

Проектът е с начална дата, която предвижда дейности преди датата на 

приемане на резултатите и сключване на договори, предвидена за края на 

месец ноември и началото на месец декември. На основание на 

горепосоченото и чл. 8а, ал. 9 от НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" проектът е недопустим.

0

MOB2P2022-0410-1457-17636 Професионални 
артисти

Документално 
кино "ПРАЙМ ПЛЕЙ" ЕООД

ЕдинствениТЕ - ПЪТЯТ ДО 

ОЛИМП /развитие, 

резпространение и 

представяне извън България/

България, 
Япония

14980 14980

Проектът ще представи пред Япония успеха на 

олимпийските шампионки по художествена 

гимнастика на България чрез документалния филм 

на режисьорката Вилма Карталска. Единствения 

документален филм с подкрепата на г-жа И. Раева 

- БФХГ, който обхваща целия състезателен цикъл, 

много лични моменти и ексклузивни кадри от 

Олимпиадата. Проектът ще популяризира 

българското филмовото изкуство в международни 

и локални стратегически културни форуми, както и 

ще сплоти българо-японската културна връзка.

0

Не са приложени изискуемите съгласно условията на програмата документи. 

Всички приложени към проекта файлове са без съдържание. Кандидадатът не 

е предоставил изискуемите документи в допълнително определения срок. На 

основание чл. 8а, ал. 9  от Наредба № н-5 от 27 юни 2007 г.  за условията и реда 

за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Националния фонд 

"Култура" проектът е недопустим. 

0

MOB2P2022-2909-1304-17566 Професионални 
артисти

Театър ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР - ЛОВЕЧ 

Културен институт

Участие в Международен 

фестивал "Дни на комедията 

2022" - Куманово, Република 

Северна Македония

Куманово, 

Република 

Северна 
Македония

4633,07 4633,07

Участие на Драматичен театър-Ловеч със 

спектакъла „Службогонци” от Иван Вазов, 

режисьор Николай Урумов, в Международен 

фестивал „Дни на комедията“ 2022 в град 

Куманово, Северна Македония. Фестивалът се 

провежда от 28.09. до 14.10.2022 г., като тази година 

е неговото 25-то юбилейно издание. 

Представлението ще се състои на 05.10.2022 г.
      

0

Съгласно условията на програма "Мобилност", втора сесия, проектните 

дейности, финансирани от НФК, следва да започнат не по-рано от датата на 

подписване на договора. Предвид процедурата по оценка на проектите и 

приемане на резултатите, сключването на договорите по програмата ще стане 

в края на м. ноември. Проектът е с начална дата, която предвижда дейности 

преди датата на приемане на резултатите и сключване на договори, 

предвидена за края на месец ноември и началото на месец декември. На 

основание на горепосоченото и чл. 8а, ал. 9 от НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 

2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" 

проектът е недопустим.

0


