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Списък с резултати по програма „Мобилност, СЕСИЯ 4/ 2019 г.“ 
Модул „Професионални културни организации и артисти“

ВХОДЯЩ 
НОМЕР

Област от 
изкуството Жанр Кандидат

Интернет 
страница Име на проект

Място на 
реализация Начало Край

Общ 
бюджет

Искана 
сума от 

НФК

Отпусната 
сума Мотивация

MOB-126- 
4P-19-

ORG2318-1

Анимационн
о кино - ДИДОФИЛМ ЕООД

https://www.
youtube.

com/channel
/UCCscflUcU
QjVh2XZlIQjX

dA

TOFUZI INTERNATIONAL FESTIVAL 
OF ANIMATED FILMS 

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА 
АНИМАЦИОННИ ФИЛМИ 

ТОФУЗИ, Грузия

Грузия, гр. 
Батуми 21.10.2019 26.10.2019 4600 3220 0

Реализирането на проекта е в период извън 
допустимия срок, зададен от Програма "Мобилност" 
за настоящата сесия в условията за кандидатстване. 
Проектът не е одобрен за финансиране.

Участие на анимационния филм RESTART, продукция на Дидо филм ЕООД в официалната състезателна програма на филмовия фестивал. Покана на основните създатели на филма като 
официални гости и участници в учредяването на платформа за сътрудничество в областта на анимационното кино между страните от Черноморския регион.

MOB-126- 
4P-19-

IND0429-2

Музика
класичекса 

музика
ЕВГЕНИЯ ЗАХАРИЕВА 

МАЛЕЕВА -
Благотворителен концерт на 

японско-българската асоциация

Япония, Токио, 
Българско 
посолство

20.12.2019 20.12.2019 2192 1500 1000

Евгения Малеева е международно признат музикант, 
носител на редица награди, сред които "Изгряващо 
слънце" - Държавна японска награда. Участието ѝ в 
благотворителния концерт в Токио е от важно 
значение за развитието на добрите дипломатически 
отношения на България и Япония. Проектът е 
одобрен за финансиране с редуциране  поради 
ограничения бюджет на Програма "Мобилност".

През 2019 се отбелязва троен юбилей, 110г от първият официален контакт, 80 г от дипломатически връзки и 60 г от възстановяването на дипломатическите отношения с Япония. Поканена 
съм като носител на Държавната японска награда Изгряващо слънце, Златни лъчи с лента да изнеса благотворителен концерт в Япония. Концертът ще бъде в българското посолство на 
20.12. 2019 г. Аз не получавам хонорар за концерта.        

MOB-126- 
4P-19-

ORG0307-3

Документал
но кино, 
Културно 

наследство, 
Музейна 
дейност, 
Музика, 

Фотография

Оперна и 
камерна 
музика, 

документално 
кино, 

художествена и 
документална 

фотография

МУЗЕЙ "БОРИС 
ХРИСТОВ" КУЛТУРЕН 

ИНСТИТУТ

http://www.
borischristoff.

com

Борис Христов - релефи и 
хоризонти. Представяне на Музея 

Борис Христов в Берлин

Германия, 
Берлин, 

Български 
културен 
институт

01.12.2019 07.12.2019 5981 1413 1413
Борис Христов е значима фигура в историята на 
музиката не само в национален, но и в световен 
мащаб. Представянето на проекта в Берлин е 
потенциална възможност за достигането до нови 
публики и запознаването им с успехите на 
изпълнителя. Бюджетът е реалистичен. Проектът е 
одобрен за финансиране.

Борис Христов - релефи и хоризонти е многокомпонентен проект. Той включва концерт на изявени изпълнители, документален филм Сбъдване на мечти, разказващ за софийския дом на 
певеца - днес оживено културно средище, и фотографска изложба за реликвите във вилата на певеца в Рим. Две вечери в Българския културен институт - Берлин представят 
многоплановата личност на Б. Христов като артист, педагог и дарител, както и неговите следовници в изкуството.

https://www.youtube.com/channel/UCCscflUcUQjVh2XZlIQjXdA
https://www.youtube.com/channel/UCCscflUcUQjVh2XZlIQjXdA
https://www.youtube.com/channel/UCCscflUcUQjVh2XZlIQjXdA
https://www.youtube.com/channel/UCCscflUcUQjVh2XZlIQjXdA
https://www.youtube.com/channel/UCCscflUcUQjVh2XZlIQjXdA
https://www.youtube.com/channel/UCCscflUcUQjVh2XZlIQjXdA
http://www.borischristoff.com
http://www.borischristoff.com
http://www.borischristoff.com
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MOB-126- 
4P-19-

IND2366-4

Танц съвременен танц ПЕТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ -
Посещение на Петър Тодоров на 

Градския фестивал за съвременен 
танц в Хонконг

Хонконг 16.11.2019 20.11.2019 1421 1421 1421

Участието на Петър Тодоров в Градския фестивал за 
съвременен танц в Хонг Конг е потенциална 
възможност за установяване и развитие на 
дългосрочни партньорства. Кандидатът е свързан с 
организирането на фестивали, които биха могли да 
селектират чуждестранни продукции, за да гостуват в 
България. Комисията отправя препоръка за по-
сериозно отношение към популяризацията и 
публичността на краткосрочните и дългосрочни 
резултати от подобни пътувания и партньорства. 
Проектът е одобрен за финансиране.

Артистичният директор на фестивалите Ерата на Водолея в Бургас и Забранено за възрастни в Смолян - Петър Тодоров е поканен като гост на Градския фестивал за съвременен танц в Хонконг, 16-20 ноември 
2019 г. Той ще гледа 11 танцови представления на танцови компании от Китай и Хонконг, ще вземе участие в 4 сесии на представяне на артисти от Хонконг, Макао, Тайван и Китай, и ще участва в няколко 
професионални семинара.

MOB-126- 
4P-19-

ORG0651-5

Театър - ДТ "РАЧО СТОЯНОВ" 
КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ Трудни за обичане в Ниш, Сърбия Сърбия, гр. Ниш 10.03.2020 20.03.2020 710 710 0

Събитието не е с представителен характер. 
Подадената кандидатура е неубедителна и 
подготвена хаотично. Остават неясни целите на 
гостуването на представлението в Ниш. Поради 
неспособност да се справи с конкурентните проекти 
от същия жанр и със сходни цели в настоящата сесия 
проектът не е одобрен за финансиране .

Спектакълът Трудни за обичане е селектиран за участие във второто издание на Международен фестивал Театър на кръстопът, който ще се проведе от 11 до 19 март 2020 г. в Ниш, Сърбия. Представлението е 
създадено по текстове на Л.Герш и режисирано от Светослав Славчев с участието на Мария Сапунджиева, Ангел Калев и Адриана Димова.

MOB-126- 
4P-19-

ORG0125-6

Аудиовизуалн
и изкуства

късометражно 
кино "ФОРМАТ СФФ" ФОНДАЦИЯ

Щанд на Международния фестивал 
за късометражно кино IN THE PALACE 

на Пазара в рамките на 42-ри 
Международен фестивал за 

късометражно кино в Клермон-
Феран, Франция, 31 януари - 8 

февруари 2020

Клермон 
Феран, 

Франция
31.01.2020 08.02.2020 4000 4000 4000

Събитието е с представителен характер и участието на 
IN THE PALACE e важно за установяване и развитие на 
професионални контакти между български и 
чуждестранни кино творци. Комисията отправя 
препоръка към кандидата за по-голяма прецизност в 
подготовката на документи за следващи 
кандидатствания. Проектът е одобрен за 
финансиране.

Присъствието на IN THE PALACE на престижния форум допринася за създаването на нови и затвърждаването на съществуващи професионални контакти между български и чуждестранни творци, организации и 
събития и подпомага популяризирането на българското късометражно кино и на България като значима дестинация за индустрията.

http://programs.ncf.bg/admin/bg/siteusers/edit_organization/509
http://programs.ncf.bg/admin/bg/siteusers/edit_organization/509
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/1637
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/1637
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/1637
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/1637
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/1637
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/1637
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/1637
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MOB-126- 
4P-19-

ORG0643-7

Музика Джаз
СДРУЖЕНИЕ БРАС 

АСОЦИАЦИЯ 
Old School Trombone in Chengdu, China

Ченгду, Китайска 
Народна 

Република
10.11.2019 17.11.2019 8201 5000 2615

Дейността на Сдружение Брас Асоциация е 
разпознаваема и важна за развитието на българската 
съвременна музика. Участието им на световни 
форуми е потенциална възможност за установяване 
на международни партньорства. Проектът е одобрен 
за финансиране с частична подкрепа  поради 
ограничения бюджет на Програма "Мобилност".

Участие на инициативата Old School Trombone, с гост вокал Ния Петрова, в 2019 China-CEEC Music Week, в Ченгду, КНР.

MOB-126- 
4P-19-

ORG2382-8

Музейна 
дейност

интерактивни 
музейни 

технологии
БОКС ВИЖЪН ЕООД - Съвременен музей

България, 
Бургас, Петрич, 

Берковица, 
Видин, Плевен, 

Кърджали

10.01.2020 31.03.2020 2338 2338 2338

Проектът е иновативен и работи в посока на 
децентрализация и развитие на една нова дейност в 
музейното дело. Темата за съвременното 
експониране е изключително важна за достигането 
до нови аудитории. Запознаването с модерни методи 
за представяне на подобен тип съдържание е крайно 
необходимо за музеите в България. Комисията 
отправя препоръка към кандидата за по-прецизна 
подготовка на следващи кандидатури. Проектът е 
одобрен за финансиране.

Презентация на инсталация Съвременен музей в поредица от исторически музеи в България. С цел запознаване на музейното общество с медерни световни методи за експониране.

MOB-126- 
4P-19-

ORG0728-9

Театър
Импровизацион

ен театър ХА ХА ХА ИМПРО ООД
http://www.
hahahaimpro

.com
От Монреал с любов и още нещо

София, 
България 20.11.2019 23.11.2019 2880 1500 0

Проектът е с много малък обхват и въздействие. 
Кандидатурата не отговаря на целите на Програма 
"Мобилност". Проектът не е одобрен за 
финансиране.От Монреал с любов е специализирано обучение за професионални актьори проявяващи интерес и занимаващи се с импровизационен театър. Неговата цел е създаване на все по-

ангажирани актьори в сферата на импровизационния театър. Проектът създава ключови връзки с импровизационната сцена в Канада, поставяйки началото на поетапен обмен на опит и 
дългосрочни партньорства.

MOB-126- 
4P-19-

IND1696-10

Музика
класическа 

музика
ИВАЙЛО НЕДЕЛЧЕВ 

ВАСИЛЕВ -
Коледни барокови концерти на 

трио Пламтяща роза в провинция 
Баден-Вюртемберг, Германия

Германия,
провинция 

Баден-
Вюртемберг

03.12.2019 10.12.2019 3840 3840 0
Събитието не е представително и не отговаря на 
целите на Програма "Мобилност". В отправената 
покана за участие организаторът не предлага нито 
хонорари, нито покриване на част от разходите за 
настаняване. Проектът не е одобрен за финансиране.Трио Пламтяща роза представя специално подготвена тематична програма по време на предколедните празници в провинция Баден-Вюртемберг. Членове на триото са музикантите 

Йосиф Герджиков- пиано, Валентина Славова- Трендафилова- сопран, Ивайло Василев- флейта. Концертите ще бъдат осъществени в Методиевия център в Пале Аделман в Елванген, муз. 
училища Аален, Хайденхайм и Улм.

http://www.hahahaimpro.com
http://www.hahahaimpro.com
http://www.hahahaimpro.com
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MOB-126- 
4P-19-

IND1623-11

Изящни 
изкуства

специфична за 
мястото 

художествена 
инсталация с 

нетрадиционна 
среда

РУМЕН МИХОВ 
ДИМИТРОВ -

Художественият проект BEYOND 
KILLA , Индия Индия 10.01.2020 31.01.2020 1240 1200 0

Кандидатът е от водещите български скулпури, които 
работят в сферата на ленд арта и скулптура спрямо 
мястото. Поканата да участва в проекта Beyond Killa е 
престижна за него, но проектът не убеждава по 
отношение на неговата представителност и 
възможности за развитие и установяване на нови 
значими контакти. РЕЗЕРВАХудожественият проект BEYOND KILLA , Индия ще бъде домакин на национални и международни художници, които практикуват специфична за мястото художествена инсталация с 

нетрадиционна среда. Художниците ще замислят идеи, визуализиращи изоставената крепост и индустриални отпадъци като работен материал.

MOB-126- 
4P-19-

IND0037-12

Театър

арт терапия на 
маска, драма, 

танц и 
движение

АЛЕКСАНДРА 
ЙОСИФОВНА АЗИЗБАЕВА - Театрално изкуство като терапия

Русия и 
Индонезия 04.01.2020 30.03.2020 7535 1490 0

Проектното предложение е за участие в дългосрочна 
обучителна програма, което излиза от условията, 
целите и приоритетите на програма "Мобилност". Би 
могло да се пренасочи към програма "Творческо 
развитие" на НФК. Проектът не е одобрен за 
финансиране.

Московски Социално Педагогически Институт Русия и организационен комитет на Сандха Мурти Индонезия предлагат участие като обмен на културен опит повишаване на творческата 
квалификация в иновациите на азиатската и европейската школи в областта на терапевтически практики чрез изкуство .

MOB-126- 
4P-19-

IND2385-13

Музика Камерна музика
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА 

ДИКОВА -
От Бетовен до Владигеров и 

още... САЩ, Нейпълс 25.12.2019 05.01.2020 8736 1214 1214
Цялостно и убедително изготвен проект за участие на 
утвърденото дуо Даниела Дикова-Даниела Щерева в 
концертните поредици Естеро във Флорида. 
Програмата на концерта е изцяло от произведения на 
български композитори и събитието има потенциал 
да представи качествено българска култура на 
представително събитие. Проектът е одобрен за 
финансиране . 

Проектът От Бетовен до Владигеров и още... представя премиерно в Нейпълс, САЩ българска музика за цигулка и пиано. Дуото Щерева - Дикова е познато там с издадения компактдиск 
Ангелски сънища и е селектирано за представяне на произведения от Пипков, Големинов, Владигеров, Черкин, Хаджиев, Минкин, Арнаудов, като част от концертната поредица Естеро.

MOB-126- 
4P-19-

ORG0369-14

Интердисцип
линарен 

проект

интерактивни 
мултисензорни 

изложби

"ОТВОРЕНА ТВОРЧЕСКА 
ОБЩНОСТ ГЛОБАЛ 
ВИЖЪН СЪРКЪЛ" 

СДРУЖЕНИЕ

http:
//sensorythe

atresofia.
com/

Атлас на емоциите на града и 
сетивни градски пътувания - 

работен семинар

Италия, гр. 
Матера 10.11.2019 13.11.2019 1580 1580 1580

Добре представен проект за утвърждаване на 
партньорство и обмен на практики между водеща 
българска организация в сферата на театъра на 
сетивата и представителни италиански партньори. 
"Театър на сетивата" имат аудитория на местно ниво 
и са в процес на активно развитие. Разширяването на 
мрежата от контакти и качественият творчески обмен 
ще бъде ползотворно за професионализирането на 
кандидата. Проектът е одобрен за финансиране. 

Проектът е творчески работен семинар, който цели да създаде дългосрочни партньорски отношения между Театър на сетивата София, Teatro dei Sassi и Фондация Матера 2019 - 
европейска столица на културата, както и да планира бъдещи общи проекти чрез обмяната на творчески практики - сетивни градски пътувания и атлас на емоциите на града, за 
представяне на културата и духа на градовете чрез средствата на изкуството и културната антропология.

http://sensorytheatresofia.com/
http://sensorytheatresofia.com/
http://sensorytheatresofia.com/
http://sensorytheatresofia.com/
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Списък с резултати по програма „Мобилност, СЕСИЯ 4/ 2019 г.“ 
Модул „Професионални културни организации и артисти“

ВХОДЯЩ 
НОМЕР

Област от 
изкуството Жанр Кандидат

Интернет 
страница Име на проект

Място на 
реализация Начало Край

Общ 
бюджет

Искана 
сума от 

НФК

Отпусната 
сума Мотивация

MOB-126- 
4P-19-

ORG0544-15

Игрално 
кино - АРТ ФЕСТ ЕООД http://siff.bg/

Представяне на филма ИРИНА на 
наградите на Европейската 

филмова академия

Германия, 
Берлин 06.12.2019 09.10.2019 1040 940 800 Събитието безспорно е престижно и е по повод на 

значимо постижение за българска филмова 
продукция. Има пропуски и забележки по отношение 
на документите и аргументацията в проекта. 
Проектът е одобрен за финансиране с редукция  в 
бюджета.Дебютният филм ИРИНА на Надежда Косева e номиниран от Европейската филмова академия за Европейско откритие. Връчването на наградите на ЕФА ще се състои на гала церемония в 

Берлин на 7 декември. Академията покрива гостуването само на режисьора на филма. Бихме искали програма Мобилност да покрие пътуването на продуцента Стефан Китанов и на 
актрисата Мартина Апостолова, които да представят страната ни на престижното събитие.

MOB-126- 
4P-19-

ORG0904-16

Театър
Комедия 

Експресия 
Театър с музика

ВИЗИОН ЕООД - Мелодия
Щип 

Македония - 
Фестивал

05.11.2019 11.11.2019 9000 2000 0

Оттеглена кандидатура. 

Постановка с музика. Амалгама от текст, театър на движението, танц и нямо кино. Сценографията на Венелин Шурелов е в пълна хармония със сценичната версия на Клара Армандова. 
Актьорите Никола Мутафов и Диана Костова боравят умело и с текста, и с мимиката, и с танца.

MOB-126- 
4P-19-

ORG0212-17

Литература

Превод на 
художествена 
литература от 
български на 

чужд език

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ 
НА КУЛТУРАТА - 

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР 
СОФИЯ 

http://www.
ndk.bg/

Конференция Литература в 
превод - предизвикателства и 

подходи

Република 
България, гр. 

София
26.03.2020 28.10.2019 5000 5000 5000

Хаотично и непоследователно изготвена кандидатура 
за важно събитие в сферата на българската 
литература. Предвид потвърдилите участие гости тя 
доказва потенциала на проекта да допринесе за 
изграждането на качествена мрежа от партньорства и 
контакти, които да доведат до по-активно 
представяне на българската литература на чужди 
езици. Проектът е одобрен за финансиране.

Литература в превод - предизвикателства и подходи е втората конференция на Национален център за книгата, НДК, след Книгата и държавата през 2015 г. В нея ще вземат участие 
писатели, преводачи, издателства, неправителствени организации, международни мрежи и институции с отношение към темата.

http://siff.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.ndk.bg/
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Списък с резултати по програма „Мобилност, СЕСИЯ 4/ 2019 г.“ 
Модул „Професионални културни организации и артисти“

ВХОДЯЩ 
НОМЕР

Област от 
изкуството Жанр Кандидат

Интернет 
страница Име на проект

Място на 
реализация Начало Край

Общ 
бюджет

Искана 
сума от 

НФК

Отпусната 
сума Мотивация

MOB-126- 
4P-19-

ORG0150-18

Театър
ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН 

ЦЕНТЪР - КЪРДЖАЛИ 
КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ

http://www.
dktdimov.

com

Членство в Европейска асоциация 
за театър

Холандия, 
Амстердам 28.11.2019 01.12.2019 720 720 360

В проектното предложение липсва аргументация на 
планираното членство на ТМЦ-Кърджали в 
Европейския театрален съюз, не е ясно дали театърът 
ще може да поема членския внос и какви са за него 
възможните дългосрочни цели и ползи от това 
членство. Приложената поканата е за участие в 
организирана от съюза конференция и е само за един 
човек. Поради възможността за създаване на 
контакти на нея и популяризиране на дейността на 
ТМЦ-Кърджали, проектът е одобрен за финансиране 
с редукция. 

ТМЦ Кърджали е първият и единствен за сега театър в България, поканен да стане член на Европейския театрален съюз. ЕТС е най-голямата мрежа от обществени театри в Европа. Има 
членове от над двадесет държави, отразяващи многообразието на жизнения културен сектор в Европа. ETC насърчава европейския театър като жизненоважна платформа за диалог, 
демокрация и взаимодействие, която ангажира многообразната публика и променящите се общества.

MOB-126- 
4P-19-

IND0916-19

Интердисци
плинарен 
проект, 

Литература, 
Театър

Реализация на 
авторски 

драматичен 
текст

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА 
ПОЧЕКАНСКА - Последната вечеря

Италия, град 
Солофра 03.01.2020 18.01.2020 1000 800 0

Проектът е с твърде тесен обхват на кандидат, който 
не се представя достатъчно на местно ниво. 
Приложената аргументация на проекта е хаотична и 
неубедителна. Няма данни да са популяризирани  
резултати от реализирано пътуване при предходна 
подкрепа от фонда. Могат да се намерят и по-
икономични варианти за пътуване. Проектът не е 
одобрен за финансиране.

Проектът бе селектиран за реализация като оригинален авторски драматургичен текст и предвижда дебютни спектакли на международния фестивал Лустри Култура индиез в Италия. 
Резултат е от желание за единение в сферата на културата и духа чрез приобщаване към процесите на европейския културен живот.

MOB-126- 
4P-19-

ORG0276-20

Танц, Театър НП

АСОЦИАЦИЯ ЗА 
СВОБОДЕН ТЕАТЪР – 

СДРУЖЕНИЕ НА 
СВОБОДНО 

ПРАКТИКУВАЩИ 
ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ТЕАТРАЛНИ ГРУПИ (ACT) 
СДРУЖЕНИЕ

http:
//actfest.
org/en/

Модели за справедливо 
управление в културата- София

България, 
София 03.12.2019 07.10.2019 2898 2898 1790

Нецялостно изготвен проект и небрежно представяне 
на поканените участници. Не е редно комисията да се 
приканва сама да издирва нужната информация, а да 
не е посочена и резюмирана от кандидата. Отчита се 
значението на проекта, който се реализира в 
контекста на европейска мрежа и със съфинансиране 
по програма "Творческа Европа". Проектът е одобрен 
за финансиране с частична подкрепа за вече 
закупените билети, като редукцията е за 
предвидените билети, за които липсва всякаква 
яснота.

През декември 2019 г. АСТ ще посрещне 10 експерта за тридневно събитие, в рамките на което те ще се срещнат с ключови експерти в областта, а също и с представители на независимата 
сцена. Работата им е част от проекта RESHAPE, подкрепен частично от програма Творческа Европа и обединяващ 12 организации от MENA региона за разработване на нови бизнес модели 
за функционирането на артистичната сцена.

http://www.dktdimov.com
http://www.dktdimov.com
http://www.dktdimov.com
http://actfest.org/en/
http://actfest.org/en/
http://actfest.org/en/
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НФК
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MOB-126- 
4P-19-

IND2386-21

Игрално 
кино -

СТАНИМИРА ДИНЧЕВА 
СТАЛЕВА -

Участие в конференция на Европа 
Синемас

Португалия, 
Лисабон 21.11.2019 25.11.2019 656 656 656

Убедително проектно предложение за участие на 
доказан професионалист в престижно международно 
събитие. Проектът предлага възможност за достигане 
до широка европейска мрежа от киносалони, а 
заложената цел и идеи за привличане на широк кръг 
публика и ангажираност на зрителя с европейското 
кино имат потенциал за реализация в различни 
градове от страната. Бюджетът е реалистичен. 
Проектът е одобрен за финансиране. Участие в 21-вата конференция на паневропейската верига от кинасалони Европа Синемас, която ще се състои в Лисабон през ноември. Мира Сталева е поканена като филмов експерт в 

областта на кинопоказа и разпространението и като представител на киносалона на Дома на киното в София.

MOB-126- 
4P-19-

IND2388-22

Приложни 
изкуства

Съвременно 
текстилно 
изкуство

МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА 
ПЪДЕВА -

Българо-унгарска изложба на 
съвременно текстилно изкуство

Унгария, 
Будапеща 06.03.2020 27.03.2020 4742 2705 1350

Проектното предложение е интересно с намерението 
си да популяризира  тенденциите в развитието на 
съвременното българско текстилно изкуство в 
няколко Европейски държави с традиции в текстила. 
За съжаление добрата идея не е защитена с 
достатъчно информация, има пропуски в 
представените документи, липсва разбиране за 
смисъла на устойчивостта на проекта, неубедителен е 
и планът за неговата популяризация. Проектът е 
одобрен за финансиране с редуциран бюджет.  

Чрез поредица от изложби с подбрани емблематични за съвременното българско текстилно изкуство произведения целим да се представят тенденциите в развитието му пред публиките в 
няколко Европейски страни с традиции в текстила. По настояване на унгарските колеги и иницииране от тяхна страна на българо-унгарска изложба в Будапеща, стартираме проекта с тази 
изложба.

Бюджет 
проекти

Искана 
сума

Отпусната 
сума

ОБЩО 73 118 лв 46 145 лв 25 537 лв
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