
„Мобилност 2“ ‘22

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 (В ЛВ.)

MOB2N2022-0110-1338-17578
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Хорово изкуство
СНЦ "Музикален свят-

Балчик" Сдружение
Българска хорова 

музика в Малта 
Малта 35883,40 15000,00

Два любителски хорови състава от гр. Балчик ще представят 25 

хорови произведения, сред които 12 от български автори на 

Международния хоров фестивал в Малта. С участието си във 

фестивала ще представим българското хорово изкуство и ще 

популяризираме Международния хоров фестивал „Черноморски 

звуци“ в гр. Балчик. Ще установим нови културни връзки и 

създадем условия за дългосрочни партньорства, както с 

хоровите диригенти на участващите във фестивала хорове, така 

и със самите организатори. 

99

Хоровият състав и неговият ръководител имат дългогодишна активна дейност в сферата на 

изкуството и репертоар, обхващащ широк диапазон от българска и чуждестранна съвремена и 

традиционна музика. Диригентът има допълнителни умения, които биха подпомогнали работата по 

настоящия проект. Пътуването е за участие в Международен хоров фестивал в Малта, който има 

ясен и интересен профил и се провежда вече пет години. Кандидатът ще има множество участия, 

включително със самостоятелен концерт, което ще даде възможност за добро представяне на 

разнообразния му репертоар пред международна аудитория и за осъществяване на контакти и 

обмен на опит с други състави. Разходите са необходими и обосновани, цените са реалистични. 

Проектът се одобрява за пълно финансиране.

15000

MOB2N2022-0310-1511-17598
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Танц СПОРТЕН КЛУБ РОНА 
Сдружение

IX Master Dance Festival - 

Lukec Open, Брежице, 

Словения - 10-
12.02.2023

Брежице, 
Словения

7568,40 7568,40

Международният танцов конкурс е утвърдено ежегодно събитие, 

което събира около 2000 участника от над 10 различни държави. 

Конкурсът цели да реализира надграждане и обмен на добри 

практики в сферата на танцовото изкуство.Чрез него се 

затвърждава и обогатява активната мрежа на сътрудничество и 

партньорство между България, организаторите в Словения и 

участниците, ръководителите и специалистите от другите 

държави.

96

Сдружението "Спортен клуб Рона" е с голяма активност в сферата на танцовите и 

интердисциплинарни спектакли и други културни дейности. Ръководителите имат опит в областта 

на танца, хореографията, също и допълнителни умения, полезни за проекта. Проектът е за участие 

на съставa на деветото издание на Mеждународен танцов фестивал с конкурсен характер в 

Словения. Събитието е престижно и популярно. Предвидените резултати са развиване на 

партньорствата и осъществяване на нови контакти, повишаване нивото на децата-участници в 

танцовия състав чрез уъркошоповете по различни танцови дисциплини и добиване на сценичен и 

конкурсен опит. Участието на клуба в този конкурс е първо, което ще представлява силна 

мотивация за членовете му. Бюджетът е обоснован и реалистичен. Проектът се одобрява за 

пълно финансиране. 

7568

MOB2N2022-0410-1501-17603
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Хорово изкуство Орфей1977 Сдружение Орфей в Малта Malta, Valeta 22666,00 9466,00

Хорът е домакин  на единствения в България Национален 

фестивал на коледната и новогодишна песен - Хасково, който се 

провежда вече седем години. В рамките на фестивала  ежегодно 

се организира и Конкурс за нова българска авторска песен, 

свързана с Коледа и  Нова година. Участието на Орфей във 

фестивала в Малта ще даде възможност за  световна премиера 

на новите български песни, създадени специално за този конкурс 

и ще представи най - новото в творчеството на българските 

композитори в Европа. 

95.5

Детският хор и неговият ръководител имат дългогодишна активна дейност и богат опит. 

Пътуването е за участие в Международен коледен хоров фестивал в Малта, който има ясен и 

интересен профил и се провежда вече пет години. Кандидатът ще представи нови хорови коледни 

песни от български композитори, подбрани с Национален конкурс в Хасково. Резултати от 

участието ще са: международно популяризиране на детския хор "Орфей" и съвременната 

българска хорова песен, осъществени контакти, планирани бъдещи участия и др. Разходите са 

необходими и обосновани, цените са реалистични според изискванията на фестивала. Проектът 

се одобрява за пълно финансиране.

9466

MOB2N2022-2609-1924-17540
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Театър Любомир Иванов 
Колаксъзов Театрално ателие гр. Перуджа, 

Италия
1297,96 1297,96

Проект Театрално ателие, представлява  изработване на 

театрални маски и създаване на сценични откъси с участието на 

деца от Българско неделно училище К.П.Войвода в град Перуджа 

и град Монтепулчано, Италия. 

94.5

Проектът за театрално ателие в български училища в Италия ангажира интереса и участието на 

деца в театралния процес. Има силен възпитателен и образователен характер. Проектът е 

изчерпателно разписан, би бил подходящ и за модул “Професионални артисти”. Кандидатът е 

млад режисьор с нарастващ опит в сферата на театъра и кукленото изкуство в България. 

Бюджетът е реалистичен. Проектът се одобрява за пълно финансиране.

1298



MOB2N2022-0410-1113-16952
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Танц N.D.Ballet ЕООД

Evening of Dance: 
Contemporary New 

Perspectives - 

Съвременни нови 
перспективи

Монтекяри, 
Италия

9514,50 6958

Evening of Dance: Contemporary New Perspectives-Съвременни нови 

перспективи.

Това е срвнително нов международен танцов фестивал, който 

ще се състои на 25-26 Март 2023г в Италия в град Монтекяри.  В 

този фестивал участват различни танцови формации от цяла 

Европа. Формациите предстаят пред публиката своите 

съвременни творения, постановки и транцувални произведения. 

94

След успешната премиера на спектакъла «Шах и мат» в град Варна, кандидатът N.D.ballet  е 

представил официална покана от организаторите на “Evening of Dance: Contemporary New 

Perspectives” за участие в Международния фестивал. Кандидатът е представил и аргументирал 

детайлно своето участие във фестивала. Подготвил е изрядно кандидатурата си. Всички 

необходими документи са коректно подготвени и включени в проектното предложение. Разходите 

са необходими и обосновани в съответсвие с целите и дейностите, както и реалистични за 

пазарните стойности, като е предвидено и самоучастие. В бюджета са включени хонорари, което е 

недопустим разход (600 лв.). На лице е опит от успешно сътрудничество с НФК. Проектът се 

одобрява за частично финансиране. 

6300

MOB2N2022-0210-1112-17582
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Хорово изкуство
СДРУЖЕНИЕ МУЗИКАЛНИ 

СЛЪНЦА Сдружение

Българската коледна 

песен - съхраняване 

на традициите, 

разпространение и 

популяризиране на 

новите идеи. 

Варненските певци от 

хор "Добри Христов" в 

творческо 

сътрудничество с 

различни български 

хорове.

България, 
Хасково

4095,00 4095,00

С участието си на „Национален фестивал на коледната и 

новогодишна песен – Хасково“, Детски хор „Добри Христов“ има 

за цел да представи красотата на българското детско хорово 

изкуство, да допринесе за популяризирането му на родната 

сцена, както и да обогати варненската певческа традиция в 

сферата на хоровата музика. Творческият обмен с различни 

български хорове обогатява и надгражда усвоените умения за 

музициране на младите хористи и създава ценни контакти между 

хоровите колективи.

93.5

Ръководителят и детският хор имат богат опит и доказани умения и качества в сферата на своето 

изкуство, а диригентката има и допълнителни умения, които биха били в полза за дейността по 

проекта. Събитието има ясен профил и традиция и е с национална значимост. Участват 8 хорове от 

цялата страна, избрани специално от комисия, което показва важната роля на участниците. 

Включването във фестивала със самостоятелна концертна програма и в съвместно изпълнение с 

други хорове от всякакви възрасти ще даде възможност за обогатяване на репертоара и опита на 

детския хор "Добри Христов" и ръководителите му и създаване на нови контакти с културни 

институции и хорове от страната. Аудиторията ще включва освен жителите и посетителите на гр. 

Хасково, също останалите селектирани хорове от цялата страна и тяхната евентуално 

придружаваща ги публика.  Бюджетните разходи са необходими и обосновани спрямо целите и 

дейностите. Има недопустим разход за застраховка по т. 3.1. - 95 лв. Разходите са реалистични. 

Проектът се одобрява за частично финансиране.

4000

MOB2N2022-0310-1914-17606
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Интердисциплина
рен проект Румен Даринов Павлов

Арт резиденция в 

студио Лапис, Мексико
Мексико, Халапа 7600 6000

Във връзка с покана за творческа резиденция от мексиканското 

студио за визуална комуникация 'Лапис', българските артисти 

Румен Павлов и Елица Павлова са подготвили 

интердисциплинарен проект на тема 'Връзка между българското 

и мексиканското народно творчество'. Проектът представлява 

комбинация от литература и визуално изкуство - авторски 

приказки с персонажи от фолклора на двете култури, подкрепени 

от серия визуални творби по темата.

90.5

Двамата кандидати имат значителен опит и се занимават почти професионално музика, изкуство, 

дизайн. Предложението е за 20-дневна резиденция в Мексико. Приемащата организация поема 

сериозен ангажимент не само за техния престой, но и организация на изложба и издаване на 

публикация. Приложени са достатъчно допълнителни материали. Предложението прави сериозна 

заявка за интересен мултикултурен проект, който прави неочаквани паралели между българския и 

мексиканския фолклор,  планира да продължи живота си и в бъдеще чрез нови контакти и 

евентуални партньорства и обмен. Бюджетът е реалистичен и отговаря на изискванията на 

програмата. Проектът се одобрява за пълно финансиране.

6000

MOB2N2022-2909-2027-17570
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Танц НЧ "Проф. Кирил Дженев-

2018" Читалище

35-ти Международен 

Фолклорен танцов и 

музикален фестивал 
FRIENDSHIP GATHERING, 

Белград, Сърбия

Белград, Сърбия 4640,00 4640,00

INTERNATIONAL Folk Dance & Music Friendship Gathering  в Белград, 

Сърбия е ежегодно събитие, станало емблематично за жителите 

и гости на града.

Фестивалът INTERNATIONAL Folk Dance & Music Friendship Gathering, 

свързва хора от различни култури от целия свят и осигурява 

възможността за представяне на националната си култура и 

изкуство на групите, участващи във фестивала пред хората в 

Сърбия.

88.5

Проект, който ще подпомогне развитието и израстването на младежки фолклорен състав чрез 

участието му в международен фолклорен фестивал в Белград в контекста на "Дни на българо-

сръбското приятелство под патронажа на българския посланик в Сърбия". Събитието изглежда 

сериозно и предполага професионален и културен обмен. Бюджетът е добре обоснован и проектът 

заслужава подкрепа. Проектът се одобрява за пълно финансиране.

4640



MOB2N2022-0410-1453-17666
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Танц

Академичен Фолклорен 

Ансамбъл "Иван Тодоров" 

към  Студентски дом 
Сдружение

Българската 

фолклорна магия в 

Пролетна приказка в 
Прага

Чехия, Прага 15500,17 13939,42

Проектът „Българската фолклорна магия в Пролетна приказка в 

Прага“ има за цел популяризирането на българското 

нематериално културно наследство в чужбина. аа което се 

събира български и чужди творци, таньори и музиканти пред 

многобройна публика представят на живо фолклорната магия на 

танца, музиката и песните на своите народи. Така те дават своя 

принос в създаването, разпространението и опазването на 

културните ценности, изграждането на партньорства, развитие 

на любителското творчество.

87.5

Значим проект, който ще подпомогне развитието и израстването на фолклорния състав чрез 

участието му във фестивала "Пролетна приказка" в Прага, който притежава  осемгодишна история. 

Фестивалът  е значим, което би дало на състава значителна видимост и възможности за 

професионални контакти. Документите са изрядни и пълни, а бюджетът ясен, единственото перо, 

което не е аргументирано, е това за КОВИД тестове, където планираната сума е значителна. 

Проектът се одобрява за частично финансиране. 

12189

MOB2N2022-0210-1149-17583
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Анимационно кино Радостина Нейкова 
Нейкова

АНИМАЦИОНЕН 

УЪРКШОП С МЕСТНА 

ЕТНИЧЕСКА ГРУПА-

APINAJЕ В СЕВЕРНА 

БРАЗИЛИЯ-

MARANHАO

Maranhаo, 
Бразилия

2442,11 2442,11

Анимационен уъркшоп с местната етническа група-APINAJЕ в 

Maranhаo, Северна Бразилия. Аз участвам в проекта като 

ръководител и ментор на уъркшопа с трите възрастови групи–

деца и семейна аудитория, младежи и възрастни хора. Целта на 

проекта е, да разучи и запази като анимационно изкуство, 

специфични изображения, традиционни елементи и културни 

ценности на местния етнос APINAJЕ. Да развитие на различни 

технологични, дигитални и дори психо моторни познания и 

умения на местното етническо население.

86

Кандидатът е професионалист с богат опит в киноизкуството, в частност в анимацията. Кандидатът 

ще участва в инициатива на Центъра за анимационни филми Кампинас, Държавния университет 

на Кампинас ( Unicamp) и Лабораторията за изображение и звук на Unicamp, като ментор на 

предвидените работилници по анимация с участието на местното етническо население. Дейността 

е от особен интерес, тъй като е свързана с подкрепа за запазване на местните традиции и 

символи. Същевременно ще се прожектират български анимационни филми, с което ще се 

осъществят културни контакти между различните народи. Резултатът ще е и три четириминутни 

анимационни филми, както и документални кадри от събитието, а като продължение се предвижда 

участие на филмите на редица международни фестивали. Резултат за кандидата ще е 

обогатяването на личния режисьорски и художествен стил. Бюджетът е необходим и обоснован, 

разходите са реалистични. Проектът се одобрява за финансиране с пълната сума. 

2442

MOB2N2022-0410-1356-16520
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Танц ЕРА-3000 Сдружение Гранд денс България България, 
София

2176 2176

Организиране на танцова работилница от 27-30.01.2023 г. за 

компилация между три танцови стила: фламенко, български 

фолклор и неокласика. Двама професионалиста от Испания и 

един от България ще преподават на български 

непрофесионални танцьори. В края на обучението ще бъде 

представена продукция в рамките на танцов конкурс GRAND 

DANCE BULGARIA на 29.01.2023 г в зала 11, НДК.

83.5

Идеята на проекта е провеждане на Гранд Данс Купа България в София, като за целта ще бъдат 

поканени и две преподавателки от Консерваторията по музика и танц в Палма де Майорка, които 

да преподават съвременна класика и фламенко. Представени са всички необходими документи - 

мотивация, оферти, потвърждение за участие от страна на гостите и реалистичен бюджет. Със 

сигурност събитието ще бъде добра възможност за обмяна на опит и добри практики. Проектът се 

одобрява за финансиране. 

2176

MOB2N2022-0410-1459-17616
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Културна 
антропология

Сдружение "Арт асоциация 

"Водолей" Сдружение
Казусът Антигона - 

Власт и Морал

Италия, гр.

Кореджио, гр. 

Гуастала 

15000 15000

Двудневен семинар-уършоп в гр Кореджио Италия, между 

възпитаниците на театрално училище ARS Ventuno Centro delle Arti 

и сдружение Арт асоциация Водолей с лектори Антонелла 

Панини и Симона Попова. Съпътстващи събития са 

прожектиране на филм от италианска страна и представяне на 

спектакъл от българска страна в две поредни вечери в театър 

Teatro Ruggeri в гр Guastalla-Италия. Създаване на кратък аудио-

визуален дневник на пътуването, участията и събитията към 

поредицата гласовете им чуваме.

80.5

Кандидатът има значителен опит с НФК и предложението представлява първо сериозно 

международно участие. Пътуването и участието в уъркшопа в Италия е добра образователна 

възможност за участниците, както и повод за представяне на българска култура в чужбина, 

създаване на нови професионални контакти и евентуални бъдещи партньорства. Планирано е и 

създаване на аудио и видео документация. По бюджет са планирани две превозни средства, но в 

допълнителните материали не е разяснено защо. Липсва оферта за наема на едното превозно 

средство. Планирана е значителна сума за КОВИД тестове, което е допустимо, но в случая не е 

аргументирано. Проектът се одобрява за частично финансиране. 

13600



MOB2N2022-0310-2323-17581
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Хорово изкуство СНЦ "Смесен хор "Проф. 

Венета Вичева" Сдружение

Участие в Национален 

хоров фестивал Петко 

Стайнов  Казанлък
Р България 2990 2990

„Смесен хор „Проф. Венета Вичева“ бе поканен да участва в 

Национален хоров фестивал „Петко Стайнов“ от организиратора 

фондация „Петко Груев Стайнов“. За състава  е от огромно 

значение да участва в концерта на 03.12.2022г. в гр.Казанлък, тъй 

като хора с това име е създаден през 2020г. в условията на 

пандемията от Ковид-19 и не е достатъчно известен на публиката 

в България. 

68.5

Кандидатстващият смесен хор от 2020 г. от гр. Шумен е продължител с ново име на дългогодишен 

хор с дълги традиции в града. Проектът цели участие на хора в Национален хоров фестивал 

„Петко Стайнов“ в Казанлък. Фестивалът е утвърден и с традиции в страната. Ролята на състава в 

събитието не може да бъде преценена, доколкото няма още програма и обявени други участници. 

Хорът вече е посещавал фестивала със старото си име, като сега иска да се утвърди с новото. 

Участието в национални фестивали е добра практика на местно ниво, партньорството с фестивала 

е вече установено, но ще бъде затвърдено с новия състав. Резултат от участието за състава ще 

бъде обогатеният репертоар със задължително разучаваните за фестивала произведения на 

Петко Стайнов, както и придобитият престиж от участието. Бюджетът е необходим и обоснован, 

разходите са реалистични. Проектът се одобрява за пълно финансиране.

2990

MOB2N2022-0310-1955-17613
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Танц
Фолклорен танцов 

ансамбъл София - 6  
Сдружение

Участие на ФТА 

"София - 6" в 

Международен танцов 

фестивал в Република 
Куба

Куба, Камагуа 13093,77 13003,77

Фолклорен танцов ансамбъл „София – 6“ получи официална 

покана от организаторите на Международен танцов фестивал в 

Република Куба. За първи път фестивалът организира участието 

на представителни двойки танцьори като начин за представяне 

на държавите участнички. За Фолклорен танцов ансамбъл 

„София – 6“ е чест да бъде поканен на първото такова издание 

на фестивала и да представи България на международната 

сцена. 

67.5

Проектното предложение за участие на танцова двойка и хореограф/директор на фестивал в Куба. 

Включени са биографии на ръководителя и на ансамбъла, но не и на двамата танцьори, които са 

избрани и назовани поименно.  Фестивалът в Куба прави впечатление на значимо, но ново събитие 

и предимно от местно естество. Въпреки това програмата на събитието е убедителна - включва 

множество работилници, теоретични събития, възможности за изява пред публика и за 

професионален обмен. Организаторите покриват вътрешната мобилност и настаняването. 

Исканата сума от кандидата е само за пътни и визи за Куба. Проектът се одобрява  за 

финансиране в пълен размер. 

13004

MOB2N2022-0410-1243-17629
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Фолклор
Народно читалище 

"Никола Й. Вапцаров-1866' 

Благоевград Читалище

Национален празник 

на Българите в 
Лондон

Англия, Лондон 24684 15000

Танцьорите от ПТА „ВИХРЕН“ ще бъдат облечени в народни 

носии, ще изработват мартенички заедно с учениците от 

училищата и ще участват активно в заложените по програма 

събития. Хореографът на ансамбъла Борислав Мутафчийски ще 

бъде лектор на семинара на 2-ри март, а танцьорите ще се 

включат в workshop-a. 

1-ви март - Открит урок. 

2-ри март – Workshop и семинари по етнография и български 

танцов фолклор.

3-ти март - тържествен концерт. 

58

Кандидатурата е за пътуване на състав от 40 млади народни танцьори до Лондон по случай 3-ти 

март. Планират се срещи с български деца от лондонски училища, правене на мартеници и 

концерт. Документите на проекта са изрядни и предствени в пълния си вид, липсва само оферта от 

хотела за нощувките. Макар и пътуване на ансамбъла да бъде безспорно важно за участниците и 

за тяхното професионално развитие, кандидатурата не е убедителна във важността на пътуване 

на толкова голям състав. Никъде в подадените документи няма възможност да се придобие 

представа за визията и възможностите на състава. Никъде не става ясно с какво се отличават 

танцьорите, които биха представили България на този прекрасен български форум в Англия и 

какво ще представят като изпълнение. Проектът не се одобрява за финансиране.

0

MOB2N2022-0310-2109-16477
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Танц
Дружество на банатските 

българи в България - 

Фалмис Сдружение

Сегед като културен 

кръстопът: завръщане 

към Банат
Сегед, Унгария 12829,78 12029,78

“Сегед като културен кръстопът: завръщане към Банат” 

предвижда участието на Ансамбъл „Фалмис“ във Фестивала 

„Триплекс“ в гр. Сегед, Унгария, в периода 9-11 март 2023 г. 
Фестивалът събира музиканти и танцови състави от Унгария, 

Сърбия и Румъния, където се намира и областта Банат. 

Участието на Ансамбъла включва разнообразен репертоар от 

танци от Централна и Източна Европа и има за цел да представи 

банатския български фолклор, но също и общото между 

българския фолклор и фолклора от Унгария и Полша.

57

Фестивалът не е утвърден, през 2023-та година ще е неговото второ издание, но има важна цел да 

покаже единството между културите отвъд формалните граници и да развие трансграничното 

сътрудничество в сферата на изкуството. В първото си издание фестивалът е представил състави 

само от Сърбия, Румъния и Унгария. За 2023-та година организаторите все още нямат програма. 

По-проблемен е фактът, че фестивалът няма осигурено финансиране и яснота кои и колко ще са 

участниците през следващата година. Тези факти крият риск проектът да не постигне заложените 

си цели. На сайта на фестивала информацията е само на унгарски език и е трудно да се придобие 

цялостно впечатление. Поради споменатите неясноти около организирането и провеждането на 

фестивала, трите броя нощувки и дневните за четири дни за 17 души не могат да се аргументират 

като обоснован разход.  Проектът не се одобрява за финансиране. 

0



MOB2N2022-0310-1402-17579
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Музика
Сдружение с нестопанска 

цел "Стейдж Войсес"  
Сдружение

Фестивал за 

български 

произведения за деца 

в САЩ

гр. Вашингтон, 
САЩ

16678,05 13798,05

Проект за финансиране на участието на ВГ Бамбини в 

Международен конкурс Фестивал за български произведения за 

деца по покана на Асоциацията на българските училища в 

Америка. Конкурсът има за цел да популяризира произведения 

на български език в три конкурсни дисциплини - българска 

детска/юношеска авторска песен, театрална или куклена пиеса 

за деца и младежка литературна творба. Финалът на конкурса 

ще се проведе на 20 Ноември 2022 в залата на Българска 

академия Христо Ботев Вашингтон.

56.5

Ръководителите и седемте деца от вокалната група имат опит и доказани умения и качества в 

сферата на изкуството, които са предимно в сферата на фолклорното пеене и забавната песен и 

са реализирани на местно ниво. Диригентът има и допълнителни педагогически и композиторски 

умения, които биха били в полза за дейността по проекта. Събитието във Вашингтон се организира 

за първи път, няма традиции, самата организация съществува едва от четири години. Изявата на 

българския състав е предвидено да е само с четири песни основно пред местната българска 

общност. Вокалната група има само местни изяви в страната и пътуването в чужбина би обогатило 

опита и контактите ѝ. Участието в международни конкурси би било добра практика за състава на 

местно ниво. Същевременно дестинацията е твърде отдалечена за създаване на активни и 

постоянни контакти с местната публика там. Вероятно би било по-подходящо вниманието поне 

първоначално да се насочи към географски по-близки  международни дестинации. Бюджетните 

разходи са необходими и обосновани спрямо целите и дейностите. Има недопустим разход - т. 1.3 - 

115,74 лв. - застраховка пътуване в чужбина. Разходите са реалистични. С оглед на малката част от 

вокалната група, която ще пътува, и краткото участие без допълнителни дейности, които биха 

обогатили по-чувствително контактите и опита на групата. Проектът не се одобрява за 

финансиране.

0

MOB2N2022-0310-2252-17611
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Фолклор "Култура Перник" 
Фондация

СУРВА Перник, 
България

14980 14980
Празникът Сурова в Пернишко е вписан в Представителния 

списък на нематериалното културно наследство на човечеството 
ЮНЕСКО

56.5

Бюджетът на проект "Празникът Сурва" в Пернишко е вписан в Представителния списък на 

нематериалното културно наследство на човечеството ЮНЕСКО" се състои от един вид разход - 

финансов грант в размер на 2,14 лв. на човек за предполагаем брой от 7 000 участника в празника. 

В приложената финансова обосновка не се съдържа пояснение относно предназначението на 

средствата /нуждите по проекта, които ще бъдат обезпечени/ и относно начина на формиране на 

сумата за един участник. По съществото си финансовата обосновка е безсъдържателна. Във 

връзка с горното следва да се приеме, че разходът за финансов грант - 7 000 гранта по 2, 14 лв., 

формиращи цялата искана сума по проекта, е необоснован. В приложената бюджетна матрица за 

организиране на празника не са предвидени никакви други разходи за собствена сметка или 

сметка на НФ "Култура", поради което бюджетът на проекта следва да се приеме за 

нереалистичен. В този смисъл проектът не отговаря на целите и условията на програма 

МОБИЛНОСТ 2,  която е насочена към артисти-любители и културни организации, занимаващи се с 

любителско творчество и фолклор, които планират мобилност в и извън страната. Програмата е 

отворена и към културни организации, които канят чуждестранни професионални артисти като 

гости на събития в България. Т.е програмата е насочена към подпомагане изявата на конкретно 

определени в проектното предложение изпълнители, а не прояви, които допринасят за цялостното 

развитие на заниманията с любителско творчество, концентрирайки се върху осигуряването на 

достъп и ангажирането на по-голям брой участници. Проектът не се одобрява за финансиране.

0

MOB2N2022-0410-1448-17655
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Музика Здравко Емилов  Цветков Турне Бадкаст 2023

България-

София, Пловдив, 

Казанлък, Стара 

Загора, Варна

3279,44 3279,44

Турне на територията на Република България с цел промотиране 

и популяризиране пред по-широка аудитория на новото 

музикално издание на група Badcast.

Основна мотивация за създаването на това промоционално 

турне е търсенето на нови контакти с изпълнители от други 

градове в България, обединявайки по този начин музикалната 

сцена в страната. Това би довело и до обмяна на полезни 

практики между различните участници в събитията и би се 

превърнало в основа за бъдещи общи проекти.

53

Кандидатът е метъл групата Бадкаст и иска да осъществи турне в пет града в страната - Варна, 

Велико Търново, Казанлък, Пловдив, София за промотиране на новото си музикално издание. 

Групата съществува от 2014 г. и има два издадени EP и три музикални видеоклипа. Имат малко на 

брой участия в страната и чужбина. Събитията ще се състоят на наети клубни сцени. Предвидени 

са пет локации, но има приложена част от кореспонденция само с две потвърждения, че клубовете 

биха предоставили сцена под наем. В бюджета са посочени само 4 локации с Благоевград и без 

Велико Търново и Казанлък. Резултатът от събитията би бил популяризиране на групата сред 

местната публика, интересуваща се от този стил музика, и осъществени местни контакти. 

Бюджетът е обоснован и реалистичен, но има сериозни недостатъци. Офертата за наем на бус е 

660 лв., а в бюджета е заложена сума 600 лв. Отделно за гориво се искат 505,44 лв., но няма 

попълнена таблица за маршрут и километраж. Има недопустими разходи за наем на зали - по 

програмата се поемат само пътни, дневни и нощувки. Поради посочените непълноти и 

недостатъци проектът не се одобрява за финансиране.

0

MOB2N2022-0410-1420-17601
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Културно 
наследство

Обратно в играта 
Фондация

Игрите на 90-те на 
Колела

България 15000 12000

Концепцията на 'Игрите на 90-те на колела' включва обиколка на 

5 града и села - София, Брацигово, Карлово, Пазарджик, 

Кърджали. Идеята представлява организиране на събития в 

горепосочените градове и села, като за целта сме предвидили 

екип от 7 професионални аниматора, които да представят игрите 

от недалечното минало - народна топка, стражари и апаши, кър, 

дама, ластик, дърпане на въже, пиян морков, ръбче, съдже и др. 

45

Инициативата е вече утвърдена и добре позната с множество проведени събития и отразявания в 

медиите. Предложението цели нейното разрастване и провеждане в други градове, но така 

разписана кандидатурата не отговаря на условията на програма "Мобилност 2", тъй като се търси 

продукционен бюджет, а не за път и настаняване. В бюджета са заложени 2120 лв. допустими 

разходи за пътни, но като собствен принос. От НФК се очаква финансиране в размер на 12 000 лв. 

за продукция/организация на събитието, които по програмата се считат за недопустими. Проектът 

не се одобрява за финансиране.

0



MOB2N2022-3009-1728-17573
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Танц Севдалина Петрова 
Стойчева

Участие в 

Международна 
олимпиада

гр. София, 
България

7040,00 7040,00

Балетна формация „Търговище“ ще участва в XI International 
youth music and dance Olympiad

SOFIA .  Тя ще се проведе в периода  10 – 11. 12. 2022 г. в гр. София.  

Целта на събитието е възможност за изява на деца и младежи в 

областта на танцовото и музикално изкуства.  

44

Кандидатстващата организация е танцова школа с опит и дългогодишна история. Кандидатурата е 

за участие във форум, който прави впечатление на комерсиално ориентиран. Споменават се 

майсторски класове, но не и с кого. Липсва и информация за мястото на събитието. Съмнението в 

профила на събитието поставя под въпрос и очакваните резултати и значимост на участието. В 

офертата за бюджета е включена сума за шофьора, което е недопустим разход. Проектът не се 

одобрява за финансиране.

0

MOB2N2022-0410-0454-17624
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Дизайн Бизнес Корект Финанс  
ЕООД

Ревю-спектакъл на 

български дизайнери 

в централата на 

Италианската Фешън 

и Дизайн Академия 

/IFDA/, Милано, 
Италия

Италия, Милано 18000 14318,73

Представяне на дипломно ревю-спектакъл на български 

дизайнери изработили свой колекции в практическото си 

обучение по Моден дизайн, в три месечния практически модул в 

Интернешънъл Фешън Канекшън - Академи /IFD-Academy/,София, 

България.

Целта е представяне на колекциите и нашите дизайнери, среща с 

италиански преподаватели, дизайнери, творци и баери с цел 

международни взаимоонтошения. Посещение и обмяна на опит в 

централите на Джорджо Армани, Фенди, Мон Клер.

32

Кандидатът има опит в областта на модната индустрия и подкрепя развитието на млади модни 

дизайнери от България. Проектът е насочен към български дизайнери, които трябва да представят 

своя колекция в централата на Италианската Фешън и Дизайн Академия /IFDA/, Милано, Италия, 

но в проекта за тях липсва информация. Кандидатът споменава, че предстои набор от желаещи за 

група от 8 участници. В този смисъл не може да се прецени опитът на участниците и дали това са 

професионалисти в областта или артисти - любители, където всъщност е подадена кандидатурата. 

Неясни остават целите и очакваните резултати от предвидената мобилност. Поради липсата на 

яснота за това кой/кои ще са участниците в проекта и какви ще са творческите им проекти, с които 

ще се представят на форума, не може да се прецени до каква степен проектът предвижда 

прилагане на добри практики и развитие на културната сцена на местно/регионални и/или 

национално ниво. Приложените допълнителни материали към бюджета са трудно четими. 

Проектът не се одобрява за финансиране. 

0

MOB2N2022-0410-1351-17638
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Танц Танцова школа ОТ 

ИЗВОРА ЕООД
От извора на 
България

България 14640,00 14640,00

Събитието се състои от три фолклорни танцови семинара в три 

различни етнографски района на България. Ще се посетят 

определени етнографски области, където ще се срещнем с 

местни танцови ансамбли и читалищни групи за изворен 

фолклор, носещи автентичността на своя етнографски район. В 

програмата на събитието се предвижда да има обучителна част 

по традиционни хорà, лекционна част за спецификите на 

местното традиционно облекло, автентични песни и музикални 
инструменти

31

Кандидатурата е с всички необходими документи - покана, мотивационно писмо, оферти за 

транспорт и нощувки. Но офертата за транспорт е нереално висока - не е посочена базата на 

формиране на офертата за цена на гориво, километри и разход на гориво. Исканата сума от фонда 

е висока и без никакво участие от страна на организацията. Участието във форума не предполага 

създаването на устойчиви контакти и награждане на капацитета на ансамбъла. Изобщо с 

предложената оферта от туристическа фирма, целият проект изглежда като 3 разходки с нощувки и 

вечери, което не съвпада с критериите на Мобилност 2. Проекта не се одобрява за 

финансиране. 

0

MOB2N2022-0410-1500-17668
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Изящни изкуства Теодора Тодорова Коцева
NOMAD St.Moritz 23-26 

February 2023
Swiss 3000 3000

NOMAD Circle е ежегоден панаир за колекционерски дизайн, който 

се провежда в различни
държави и градове като Капри, Венеция, Монака, Сейнт Мориц и 

др. През месец Февруари или
Март, NOMAD гостува на швейцарските Алпи, където намира дом 

в луксозната вила Chesa Planta от
16 век в град Самедан.Концепцията за NOMAD е измислена от 

Giorgio Pace и Nicolas Bellavance-Lecompte, за да изведе 

колекционерския дизайн от бездушните конгресни центрове в 

изящни архитектурни места. 

25

NOMAD Circle е ежегоден панаир за колекционерски дизайн, който се провежда в различни държави 

и градове. Липсва структурирана и детайлна информация за профила на събитието. Канидидатът 

има покана от организаторите за участие, без да се уточнява в какво ще се изразява това участие. 

Има неясноти по отношение на градовете, до които ще се пътува. Поканата и участието във 

форума е свързано с пътуване на един човек, а представените оферти за път и престой са за 

двама души, което не е аргуменитрано в проекта. Липсва информация за резултатите от участието 

на кандидата във форума. В бюджета разходът за наем на автомобил не е обоснован. Проектът 

не се одобрява за финансиране.

0



MOB2N2022-0410-1404-16912
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Танц Йоана Дианова Тодорова Vibe 2023 Vienna Австрия, Виена 2329,82 2329,82

Vibe 2023 Vienna е интернационален балетен конкурс за млади 

танцьори от целия свят. Това е платформа за културен обмен и 

интеграция, позволяваща на младите танцьори да се свързват 

помежду си. Разпространяването на радостта от танца създава 

синергия между всички хора, участващи в това събитие, артисти 

и публика.

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

MOB2N2022-0310-1837-17605
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Танц

ТАНЦОВА ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТАНГРА за изкуство, 

култура и образование 
Сдружение

VII Танцов фестивал 

Боровец танцува 

2022г.

България, 
Боровец

8597,00 8597,00

VII танцов фестивал Боровец танцува
Фестивалът е с конкурсен характер, отворена аудитория и 

обхваща различни танцови стилове. Участниците могат да бъдат 

от 7год. възраст без горна възрастова граница. Оценява се от 

компетентно жури и има награди за първо, второ и трето място - 

медали и купи и грамоти за останалите места.

Организира се от БСТФ/Българска Спортна Танцова Федерация 

член на международната танцова организация.

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

MOB2N2022-0310-1640-17602
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Приложни 
изкуства Арт Мозайка ЕООД

"Tessere il Mare", 

Италия 2023

Италия, Комакио, 

Бордигера, 
Пиаченца

14963 14963

През Август 2023 предстои поредното издание на ежегодния 

проект по мозайка “Tessere il mare”, събитие на международната 

организация “Donne in Arte”.

Всяка година различен член на организацията е домакин на 

проекта, посрещайки в града си останалите участници - творци от 

разлини страни. Там артистите си колаборират с обща цел 

изработката на тематично мозаечно платно по предварително 

зададен проект, предвидено за монтаж през втори етап от 

събитието, на пристанището в град Бордигера, Италия.

0

Съгласно записаното в условията на програмата и чл. 33, ал. 3 от ЗЗРК За получаване на средства 

от фонда могат да кандидатстват всички културни организации, включително и организации с 

нестопанска цел, както и отделни културни дейци. Организацията не отговаря на определението на 

пар. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за закрила и развитие на културата: Културна 

организация" е структура, създадена съгласно чл. 4, ал. 1 или учредена съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и 

2, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности 

в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, 

танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването 

на културно-историческото наследство. Организацията е с вписан предмет на дейност: 

Производство и преработка на стоки, предоставяне на услуги, покупко-продажба на недвижими 

имоти, туризъм, търговски сделки със стоки, внос и износ на стоки и всяка друга търговска дейност, 

която не е забранена от закона. Организацията не е допустим кандидат по ПРОГРАМА 

МОБИЛНОСТ 2. 

0



MOB2N2022-0410-0845-17626
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Танц Биляна  Кирилова Иванова

XXXVI 

МЕЖДУНАРОДЕН 

ФЕСТИВАЛ НА 

ИЗКУСТВАТА 

"УТРИННА ЗВЕЗДА" 

ГР. БАНСКО

БЪЛГАРИЯ, ГР. 
БАНСКО

376,96 376,96

•Предоставяне на възможност на талантливите деца и 

възрастни да изявят пълноценно своите заложби;

•Развитие на различните видове изкуства и насърчаване на деца 

и младежи към занимания, свързани с изкуствата;

•Обмяна на творчески опит;

•Сътрудничество между ръководителите и приятелство между 

колективите;

•Популяризиране на световни и национални културни ценности.

0

 Липсва официално потвърждение за участие, бюджетната матрица не е на името на Билияна 

Иванова. 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 Национален фонд "Култура" проектът е 

недопустим.

0

MOB2N2022-0410-1100-17612
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Танц нни

МЕЖДУНАРОДЕН 

ФЕСТИВАЛ НА 

ИЗКУСТВАТА 

УТРИННА ЗВЕЗДА ГР. 
БАНСКО

България, 
Банско

460,73 460,73
Участие в ХХХVІ Международен фестивал на изкуствата 

„Утринна звезда“ гр. Банско в раздели класически балет и 

характерни танци, възрастова категория  8 - 12 години.

0

През профила на Галина Цанкова кандидатства друго лице - Димана Петрова Петрова, което е в 

нарушение на чл. 6, ал. 1 от Наредба № Н-5 и е самостоятелно основание за недопустимост на 

кандидата. За пълнота- липсва Потвърждение за участие. Представен е файл с такова 

наименование, съдържащ образец от заявка за участие от името на НЧ. Документите са неясни, 

противоречиви и не става ясно кой е кандидата - Галина Цанкова, Димана Петрова или БШ 

Инфанти при НЧ   З. Стоянов 1937. Липсва Декларация за  за осигуряване на собствен принос. 

Несъответствията не следва да се отстраняват в  рамките на процедурата, тъй като  това би 

означавало кандидатът да изготви изцяло нови документи, което би го  поставило в по-

благоприятни условия от останалите кандидати (чл. 8а, ал. 4, т. 2 Наредба № Н-5). Недопустим 

кандидат по ПРОГРАМА МОБИЛНОСТ 2.

0

MOB2N2022-0410-1117-17596
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Танц Моника Владимирова 
Петрова Мобилност 2

България , гр. 
Банско

800 433,05
ХХХVI МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА 

“УТРИННА ЗВЕЗДА” гр. Банско
0

През профила на Моника Петрова кандидатства друго лице – Мариана Антонова Стоянова, което е 

в нарушение на чл. 6, ал. 1 от Наредба № Н-5 и е самостоятелно основание за недопустимост на 

кандидата. За пълнота - липсва Потвърждение за участие. Представен е файл с такова 

наименование, съдържащ потвърждение за регистрация за събитието, без да е ясно кой е 

записалият се кандидат. Матрицата на бюджет не е подписана от кандидата.  Документите са 

неясни, противоречиви и не става ясно кой е кандидата. Липсва Декларация за осигуряване на 

собствен принос. Несъответствията не следва да се отстраняват в  рамките на процедурата, тъй 

като  това би означавало кандидатът да изготви изцяло нови документи, което би го  поставило в 

по-благоприятни условия от останалите кандидати (чл. 8а, ал. 4, т. 2 Наредба № Н-5). Недопустим 

кандидат по ПРОГРАМА МОБИЛНОСТ 2.

0

MOB2N2022-0410-1138-17622
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Танц Зехра Ибрям Хадживели

XXXVI 

МЕЖДУНАРОДЕН 

ФЕСТИВАЛ НА 

ИЗКУСТВАТА 

България, 
Банско

552,65 550

•Предоставяне на възможност на талантливите деца и 

възрастни да изявят пълноценно своите заложби;

•Развитие на различните видове изкуства и насърчаване на деца 

и младежи към занимания, свързани с изкуствата;

•Обмяна на творчески опит;

•Сътрудничество между ръководителите и приятелство между 

колективите;

•Популяризиране на световни и национални културни ценности

0

През профила на Зехра Хадживели кандидатства друго лице – Изел Кямрян Хадживели, което е в 

нарушение на чл. 6, ал. 1 от Наредба № Н-5 и е самостоятелно основание за недопустимост на 

кандидата. За пълнота- липсва Потвърждение за участие. Представен е файл с такова 

наименование, съдържащ образец от заявка за участие от името на НЧ З. Стоянов 1937. 

Документите са неясни, противоречиви и не става ясно кой е кандидата. Липсва Декларация за 

осигуряване на собствен принос. Несъответствията не следва да се отстраняват в рамките на 

процедурата, тъй като това би означавало кандидатът да изготви изцяло нови документи, което би 

го поставило в по-благоприятни условия от останалите кандидати (чл. 8а, ал. 4, т. 2 Наредба № Н-

5). Недопустим кандидат по ПРОГРАМА МОБИЛНОСТ 2.

0



MOB2N2022-0410-1144-17630
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Танц Илия Иванов Мавродинов

XXXVI 

МЕЖДУНАРОДЕН 

ФЕСТИВАЛ НА 

ИЗКУСТВАТА 

УТРИННА ЗВЕЗДА ГР. 
БАНСКО

България, 
Банско

780,11 780,11

Международен фестивал на изкуствата Утринна звезда 

представлява престижен и вече наистина доказал се 

международен форум, който разкрива една богата палитра от 

млади таланти, различни видове изкуства, множество традиции и 

културни мероприятия. По този начин този международен 

формат дава прекрасни възможности на хиляди млади таланти 

да представят, развият и усъвършенстват своя потенциал, с 

което всъщност се изпълнява неговата мисия и идеална цел. 

0

През профила на Илия Иванов Мавродинов кандидатства друго лице - РАЯ ИЛИЕВА 

МАВРОДИНОВА, което е в нарушение на чл. 6, ал. 1 от Наредба № Н-5 и е самостоятелно 

основание за недопустимост на кандидата. За пълнота- липсва Потвърждение за участие. 

Представен е файл с такова наименование, съдържащ образец от заявка за участие от името на 

НЧ. Документите са неясни, противоречиви и не става ясно кой е кандидата -Илия Иванов 

Мавродинов или РАЯ ИЛИЕВА МАВРОДИНОВА. Несъответствията не следва да се отстраняват в 

рамките на процедурата, тъй като това би означавало кандидатът да изготви изцяло нови 

документи, което би го поставило в по-благоприятни условия от останалите кандидати (чл. 8а, ал. 4, 

т. 2 Наредба № Н-5). Недопустим кандидат по ПРОГРАМА МОБИЛНОСТ 2.

0

MOB2N2022-0410-1146-17608
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Анимационно кино
Асоциация на българските 

анимационни продуценти 
Сдружение

Анимационен форум 

Централна и Източна 

Европа 2022

Пилзен/Чехия 10887,48 10887,48

CEE Animation Forum /Анимационен форум Централна и Източна 

Европа/ е водещото събитие за Централна и Източна Европа за 

представяне, финансиране и копродукция на анимационни 

филми. То има за цел да повиши международния потенциал на 

проектите, видимостта и достъпа им до по-широк европейски 

пазар. В рамките на проекта АБАП ще организира делегация от 

български продуценти и представяне на българската 

анимационна индустрия пред участниците във Форума и един 

проект за анимационен сериал.

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

MOB2N2022-0410-1429-17654
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Театър Държавен куклен театър - 

Пловдив Културен институт

Участие на ДКТ-

Пловдив в 

международен куклен  

фестивал "Преглед на 

куклените театри", гр. 
Риека

Рийека, 
Хърватска

13156,22 13156,22

ДКТ – Пловдив е единственият български театър, селектиран за 

участие в 27-ми Международен фестивал Преглед на куклените 

театри в Риека, Хърватска. Световният форум съществува от 

1996 г. и представя ярки примери на куклено-театралното 

изкуство от целия свят. Селектираният спектакъл е Принцът на 

морето и принцът на земята, част от официалната програмата на 

Пловдив - Европейска столица на културата 2019.

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

MOB2N2022-2909-1926-16666
Артисти-любители и 

непрофесионални 
артисти

Танц Мелади МП ЕООД ЕООД

Участие в 

международен танцов 

конкурс Нови Сад, 
Сърбия

Сърбия, Нови 
Сад

18244,60 15000

Участие в престижния международен танцов конкурс Dance Fest 

Novi Sad 2023 в Нови Сад, Сърбия. Конкурсът е един от най-

големите танцови  форуми. Участието е с предварителна покана 

от организаторите и е танцова проява, която свързва любители 

танцьори и изявени хореографи от световна класа. Целта на този 

фестивал е да създаде атмосфера за насърчаване на млади 

таланти и автори, обмен на идеи и подкрепа на любителското 

творчество. Танцьорите са оценявани от многочленно 

международно жури. 

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, както и офертата за наем на автобус не е от оторизирана 

фирма. 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


