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ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЖУРИ НА ОТВОРЕНА ПОКАНА за проектни предложения “В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ“ по трета дата 17.09.2018 

1. Състав на журито: С решение на УС на ОФ „Пловдив 2019“ с протокол № 144 / 12.06.2018 беше избрано жури в състав:  Д-р Светлана Куюмджиева - артистичен 

директор на Фондация „Пловдив 2019“; Виктор Янков, заместник-директор Международни отношения, Фондация „Пловдив 2019“; Гина Кафеджиян, Зам. директор 

Програма, Фондация  „Пловдив 2019“; Ваня Грозданова, Мениджър проекти и събития, Фондация „Пловдив 2019“; Виктория Тодорова, Експерт маркетинг и реклама, 

Фондация “Пловдив 2019” 

2. Предварителна процедура и методика на оценка: Всички членове на журито получават предварително проектните предложения, запознават се с тях и да ги оценят 

индивидуално. На заседание на журито се обсъждат индивидуалните оценки и след дискусия се взема решение за победителите и резервите, ако има такива и 

разпределението на средствата. Методиката за оценка и описание на предварителната процедура са приложими към общите условия. 

3. Заседание на журито и протокол: Заседанието започна с индивидуално обсъждане на всеки проект. След края на обсъждането на отделните проекти се премина 

към гласуване и вземане на решение за победителите и резервите и разпределението на средствата. 

4. Получени проектни предложения и решение на журито: За конкурса бяха получени общо 162 /сто шейсет и две/ проектни предложения. От тях журито избра да 

подкрепи 11 /eдинадесет/, между които да разпредели грант от 149 290 /сто четирдесет и девет хиляди двеста и деветдесет/ лв., както следва: 

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Входящ 
номер 

Организация Име на проекта Кратко описание на проекта, предоставено от кандидата Искана сума 
/%/ Тотал  

Гласувана 
сума в лева 

Бележки жури 
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Народно 
читалище 
"Свети 
Цар Борис 
I - 1909" с. 
Бистрица 

Бистришките 
баби. 
Архаичният 
двуглас - мост 
във времето / 
диалог с 
европейски и 
международн
и културни 
пространства 

Предвижда се проектът да се реализира в пространството на Етнографски музей – Пловдив. 
Изпълненията на живо пред публика в една традиционна и с висока културна знаковост среда, каквато е 
тази на Музея, успоредно с представяне на пана,„разказващи“ на български и английски за феномена 
„Бистришки баби“,са прекрасна възможност за директно разширяване на културния периметър на 
посланията на европейската столица Пловдив 2019 към национални, европейски и по-общо 
международни културни пространства, чрез осигуряване на видимост и личностно съприкосновение със 
съхранявания до наши дни от групата архаичен двуглас.Проектът предвижда реализация в два основни 
модула: -документална фотоизложба, показваща групата на Бистришките баби, формите и начините на 
реализация на трансмисията, осигуряваща жизнеността до наши дни на изпълнявания от тях архаичен 
двуглас. Изложбата е съпътствана от експертни текстове на български и английски, които очертават 
мястото на този разпознат и известен в света елемент на нематериалното културно наследство, като част 
от българското,европейското, световното културно наследство.-концерт на групата на Бистришките баби 
в Етнографски музей – Пловдив, чрез който– ситуирани в подходящата среда на възрожденската къща, 
тяхното изкуство запореден път ще покаже високите стойности,съхранени през столетията и адресирани 
в3съвременността към съвременния човек, поведен днес от архаичните песни към зората на човешката 
цивилизация, но и показващи как важните за човечеството културни ценности преминават във времето, 

6 470,00  
(69,57%) 
9 300,00 

5 000,00 Основно предимство на проекта е, че е насочен 
специално към един от пловдивските музеи с идеята 
да разнообрази неговата програма в контекста на 
ЕСК. Проектът съчетава изложба и концерт, които с 
положителност ще привлекат интереса на 
множеството туристи в годината на титлата.  
 
Брой точки: 14,2 
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предавайки се от поколение на поколение, като изграждат устойчиви представи.С посланията си 
проектът се вписва концептуално в идеологията на платформа„Възраждане“, клъстър „Културата среща 
хората“. 
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Сдружени
е „Седем” 

Първи 
стъпки в 
киното 

През пролетта на 2018г. в рамките на проекта „Кинопловдив” режисьорът Христо Симеонов и 
продуцентът Елена Мошолова, заедно с колеги от „Кинопловдив” реализираха уъркшоп на тема „Как се 
създава фото разказ?” с ученици от 6-ти и 7-ми клас в пловдивския квартал Столипиново. Уъркшопът 
беше приет много добре както от преподавателите и ръководството на училището, така и от децата. В 
резултат от него се породи идеята за по-продължителни занимания с кино в училището, разработи се 
конкретна програма и се потърсиха начини за нейното осъществяване. Проектът „Първи стъпки в 
киното” се състои от общо 10 занимания по кино за ученици, 5 от които са насочени към филмовия 
анализ и сценарна работа и 5 – към практически дейности по заснемането на учебни филми и 
организиране на премиера. Целта е в снимачния процес да се въвлече местната общност, като се 
включат снимачни терени, натуршчици и доброволци от Столипиново. Проектът е замислен така, че да 
се реализира в рамките на един учебен срок и да даде конкретни резултати в количествено и качествено 
отношение. Една от основните цели е учителите от СУ „Найден Геров” да бъдат активни участници в 
дейностите, заедно със своите възпитаници, така че впоследствие да могат да интегрират киното в 
своята ежедневна работа с децата. Проектът е на пресечната точка между изкуство, култура, 
образование и социални дейности и вярваме, че ще бъде интересен акцент в програмата на Пловдив 
2019 – Европейска столица на културата. 

9010,00 
(69,10 %) 
13040,00 

7 000.00 Проект развиващ таргетирани знание и умения. 
Положително качество на проекта са вече 
създадените връзки с училището и децата в него и 
възможността за запазване на интереса им към 
преподаваната материя. Препоръката на журито е за 
осигуряване на възможности за публично 
представяне на резултатите от обученията. 
 
Брой точки: 14,6 
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ФОНДАЦИ
Я ЗАЕДНО 

ФЕСТИВАЛ 
ЗА ДЕЦАТА И 
СЕМЕЙСТВО
ТО “СИНЬО 
ЛЯТО В 
ПЛОВДИВ” 

Фестивалът включва серия културни и забавни събития сред природата. Фокусът в програмата ще бъде 
върху 14 събития, реализирани в рамките на 8 седмици от организации, творчески колективи и 
артисти,които предлагат различни интерпретации на изкуство сред природата и адаптирани за 
публичното пространство постановки на живо – дни на музикалното и танцовото изкуство, 
операта,театъра, киното, цирковото (със специалното участие на детска школа по атракционни изкуства) 
и комедийното изкуство. По време на фестивала ще се провеждат и Educational Games Session, Karaoke 
Session, Free Dance Session (танцова терапия като форма на релакс), Joke Session, Sport Fit Break,семейна 
работилница по изящни изкуства, ролеви игри. Деца и родители ще могат да донесат своите одеала и 
кошници за пикник,да седнат на тревата и да наблюдават представлението за деня, да се забавляват 
заедно, да участват в томболи с тематични награди. Проектът е насочен към жители от периферните 
южни квартали и от селата в т.нар. Родопска яка, към деца с редки болести и в неравностойно 
положение от цялата страна, към спортни клубове от областта, семейства от различни етноси - широка 
аудитория, която обикновено не участва активно в културния живот на града. Идеята залага на естествен 
синтез между изкуствата, пространствата и всички участници. Проектът създава зона за срещи с 
изкуството, за релакс и забавление. Преди всяко събитие ще се провеждат технически конференции, на 
които ще присъстват и консултанти, ресурсни учители и психолози.Основни партньори на проекта са 
ПФК Ботев АД и Дарик радио АД. Партньори и координатори на отделните фестивални дни са: Никола 
Шопов (Държавна опера Пловдив), Даниела Трифонова (организатор на международни танцови 
фестивали), Евелина Палакова (преподавател по музика в СУ “Св.Св. Кирил и Методий”, Art voice center), 
Мария Панайотова (Нощ на театрите), Борислав Лалев (Филмови нощи във Филипополис), Митко Лишев 
(ПФК Ботев АД), Ралица Стайкова (художник, Ротари клуб Пловдив-Пълдин), Бойчо Костадинов (Школа за 
атракционни изкуства). 

78 500,00 
(64,17 %) 
122 324,00 

20 000,00 Мащабно планиран проект. Основно преимущество 
на идейното предложение е насочването му към 
зони и публики извън центъра на Пловдив и в 
региона, както и взаимодействието с основни 
културни организации от Пловдив. 
Препоръчва се съкращаване на продължителността 
на проекта и концентрирането на дейностите в 
няколко последователни дни. 
 
Брой точки: 15,6 
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Градска 
художеств
ена 
галерия - 
Пловдив 

„Първото 
българско 
изложение – 
Пловдив 
1892г. и 
началото на 
организиран
ия 
художествен 

Авторите на проекта си поставят задачата да реконструират и широко да популяризират един 
художествен факт, познат днес на тесен кръг специалисти в България. В годината , когато Пловдив е 
Европейска столица на културата (2019), се навършват 127 години от първата общонационална 
художествена изложба, чийто адрес също е в Пловдив. В централния павилион на Първото българско 
промишлено-земеделско изложение от 1892 г. е организиран специален Художествен отдел, в който със 
свои произведения участват автори като Антон Митов, Иван (Ян) Мърквичка, Николай Павлович, Петко 
Клисуров, чието място на съзидатели на българското изобразително изкуство е запазено завинаги. 
Представени са били едни от най-ярките платна в българската историческа живопис, въздействащи 
върху народното съзнание до наши дни – картините „Връщането на Самуиловите войници“ от Емил 

28 746,00 
(68,56%) 
41 931,00 

20 000,00 Проектът е предложен от една от ключовите 
институции в Пловдив. Съдържанието е специално 
планирано за програмата ЕСК и е обвързано с 
историята на града. Препоръката е реализацията на 
изложбата да се насочи повече към професионални 
експерти, отколкото към студенти и доброволци. За 
сметка на това дейността на уредниците може да 
бъде изпълнявана на доброволни начала.  
Брой точки: 15,8 
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живот в 
България“ 
 

Холарек (1867–1919) и „Кланетата от Батак“ на Антони Пьотровски (1853–1924). За впечатлението, което 
тези творби,както и цялата художествена изложба, са оказали върху тогавашните посетители има ярки 
свидетелства в българската преса. Проектът ще възстанови онази паметна изложба от Първото 
изложение, за да срещне българското художествено наследство със съвременната публика и да 
съпостави степента на въздействие върху нея на творбите тогава и днес. Посетителите ще могат да 
научат повече за изложението, художниците и произведенията направо от своите телефони чрез 
генерирани за целта QR кодове. Изложбеното пространство ще бъде обогатено с дигитална 
сценография, изработена от студенти от АМТИИ - Пловдив. Тя ще съдържа визуално пътуване във 
времето, осъществено чрез прожекция на кадри от силуета на града, пресъздаден в платната от края на 
19 век и локалните трансформации днес. Предвиден е каталог, в който ще се коригират немалко 
фактологични неточности, утвърдили се през последното столетие в историографията на изкуството ни. 
Под формата на анкета ще се изследва нивото на информираност у посетителите преди срещата им с 
експозицията и след нея, както и силата на емоционално възприемане. 
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Британски 
съвет – 
клон 
България 

Училище за 
словесни 
магии 
Махала 

Ще покажем на интегрирани групи от деца от различни училища и етноси в Пловдив, че „дума магия 
прави“.Програмата включва творчески работилници, презентации и дискусии с известни личности от 
литература,наука и журналистика, които да вдъхновят младите хора да овладеят словото за по-добро 
бъдеще.Искаме да бъдем част от промяната в махалата, да насърчим малки инициативи за творческо 
писане и комуникация на науката на местно ниво. Британски съвет и Фондация „Следваща страница“ ще 
работят съвместно за реализация на този проект, както и партньорите от вече одобрения проект на ЕК за 
Европейска нощ на учените 2019.Програмата включва дейности за интегрирани групи от деца от 
различни етноси:Конкурс за fanfiction Работилници за творческо писане, в т.ч. fanfiction.Вдъхновяващи 
срещи с писатели,Прожекция на филм, Дискусии и разговори с български ментори по творческо писане 
за деца и младежи  Магия и наука: невероятно научно пътешествие в което магията е реалност а 
реалността магия.Научни кафенета и работилници с комуникатори на науката.Игра на кодове Очакваме 
отговор от световната писателка Кресида Коуел, автор на „Как да си дресираш дракон“. Част 2 от хитовия 
филм ще тръгне по екраните през февруари 2019 г. Тя започва да пише още на 9-год.възраст!Ще 
организираме уъркшопи за творческо писане за деца от различни общности и произход, които споделят 
една и съща страст – писане на разкази. Имаме уверението на Синема Сити за специална прожекция на 
филма. „Следваща страница“ ще организират конкурси и уъркшопи, предстои разговор с изд. Колибри, 
издатели на 6 книги от Кресида Коуел. Гостуването й може да бъде включено и във фестивал Синелибри. 
Специално внимание ще отделим на пловдивски групи за творческо писане.Ще представим пред 
младежите и изкусните учени-комуникатори, които умеят да увличат млади хора по наука със своите 
разкази за нейната магия. Ще разширим предвидените по проект REFRESH за Европейска нощ на учените 
дейности с допълнителни гости и събития. 

43 660,00 
(66,79 %) 
65 373,00 

20 000,00 Проектът има образователен потенциал и 
възможност да привлече значителен интерес от 
страна на деца и младежи. Препоръката е да бъдат 
разширени целевите групи участници с включване 
на деца от различните общностни групи в града. 
 
Брой точки: 18,4 
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Сдружени
е „Арте 
Урбана 
Колектив” 

„Дългият път 
към 
звездите” 

„Дългият път към звездите“ е спектакъл, роден от сътрудничеството между Димитър Узунов(режисьор и 
актьор – Famille Mundi Париж и Арте Урбана Колектив София), режисьора и драматурга Андреа Брунело 
(Jet Propulsion Theatre – Италия/Белгия) и Д-р Владимир Божилов (сдружение Форум„Демокрит”, 
преподавател в катедра “Астрономия“ към Физическия факултет на Софийския Университет, 
комуникатор на науката, победител в състезанието Hall of FameLab 2014). Спектакълът е под формата на 
интерактивна пърформанс-лекция (Augmented Lecture), иновативен сценичен формат, който JPT 
създават и развиват. Проектът ще позволи на пловдивската публика и професионалисти да се запознаят 
с този формат, който впоследствие да бъде развиван.Темата на спектакъла „Дългият път към звездите“ 
са звездите и пътя (в пряк и преносен смисъл),който човек трябва да извърви до тях, за да ги „покори“. 
Темата е развита от гледна точка на астрофизиката и на популярната култура, като се търсят както 
допирни точки, така и конфликти между тези две перспективи. Непосредствено след спектакъла следва 
дискусия, в която заедно с публиката се обсъждат засегнатите теми, които са от голяма важност за 
обществото–устойчиво развитие,екология, финансиране на науката.Спектакълът е създаден на 
английски език по повод Българското председателство на Съвета на ЕС и на Софийския фестивал на 
науката. За Пловдив 2019 възнамеряваме да създадем и българска версия на спектакъла като ще бъдат 
изиграни и двата варианта (едно представление на английски и две - на български), за да бъде 

6 580,00 
( 70,00%) 
9 400,00 
 

5 000,00 
 

Проектът предлага българска адаптация на 
спектакъл, реализиран в рамките на програмата на 
Председателството. Идеята за разработване на 
театрално представление на научна тематика е 
необичайна и интересна. Проектът има потенциал 
да създаде устойчив интерес в публиката към 
определени сфери на науката.   
 
Брой точки: 16,6 



 

4 
 

обхваната по-широка публика.Проектът включва и три специализирани работилници: „Как да създадем 
и да разкажем добра история” (водещ Димитър Узунов), „Публично говорене” (водещ Андреа Брунело) 
и „Комуникация на науката” (водещ д-р Владимир Божилов). Това ще е ценно предаване на опит на 
професионалистите в Пловдив,които се интересуват от темите на работилниците и най-вече на хората, 
които търсят по-интересни и артистични начини за говорят по научни теми. 
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сдружени
е 
Асоциация 
„Българск
а книга“ 

Let’s read 
together!: 
Междунаро
ден 
литературен 
фестивал за 
деца и 
младежи 

Leт;s read together! е специално издание на Софийския международен литературен фестивал, което цели 
да представи съвременната европейска литература и книги за деца и младежи в България по време на 
„Пловдив: Европейска столица на културата“.През м. април 2018 г., като част от Културния календар на 
Българското председателство на Съвета на ЕС и в силна партньорска мрежа, се състоя първото издание 
на Фестивала, изцяло фокусирано върху европейската литература за деца и юноши. С настоящата 
кандидатура Асоциацията на книгоиздателите предлага второ тематично издание на форума, който да 
бъде посветен изцяло на творчеството за младите читатели, и да се проведе в Младежкия театър „Н. 
Бинев“ – гр. София,при участието и на актьорите от театралната трупа; както в гр. Пловдив, в 
партньорство с ИК „Жанет 45“ и фестивала „Младият Пловдив чете“ (през м. април 2019 г.). Към 
партньорите в проекта се присъединява и книжарница Libre Book : European bookshop and cultural café в 
гр. Брюксел, Белгия.Проектът ще създаде специална възможност за срещи между читатели и автори, 
както и между български автори и автори от други европейски страни - в три града (Пловдив, София и 
Брюксел); в атмосфера, посветена на книгите и литературата за деца; ще активира връзките между 
всички,свързани с литературния процес – автори, издатели, преводачи, критици, илюстратори, а от друга 
страна ще привлече посветените на работата с деца и младежи, като учители, библиотекари,експерти, 
не на последно място, медийни партньори и родители. Програмата ще организира множество събития 
за деца и младежи, в които да представи литературата и във връзка с други изкуства (фокусирана връзка 
литература-театър), като организирана в отделни панели, ще дадевъзможност да се заинтригуват деца в 
различни възрасти, с различни демографски характеристики,при организирани посещения на класове, 
така и в свободен достъп. Прилагаме Програма на първото издание като илюстративен материал към 
апликацията. Изборът на автори се случва от експертна комисия, която извежда в контакт с водещи 
български издателства, номинации за участници. През м. април 2017 г. в България гостуваха Жил Парис, 
Лене Кобербьол, Джос Стърлинг, Олуин Хамилтън, Гай Бас, Майя фон Фогел, Ромина Беневенти, Турюн 
Лиан, Сесар,Майорки, Джузепе Феста – награждавани и популярни автори за деца и подрастващи от 
Европа.В изключителната по рода си книжарница Libre Book : European bookshop and cultural café в 
сърцето на гр. Брюксел, която е един от чуждестранните партньори по инициативата, преди старта и по 
време на Let’s read together, ще бъде оформен специален кът, в който ще бъдат изложени книги на 
всички автори-участници в програмата на оригиналните им езици. По този начин се цели както да бъде 
популяризирано творчеството им, така и самата инициатива, както „Пловдив: Европейска столица на 
културата 2019 г.“ (приложено е партньорско писмо). 

28 104,00 
( 37,91%) 
74 128,00 
 

18 000,00 
 

Проектът има потенциал да обогати програмата със 
събитие, посветено на литературата и да спомогне за 
популяризиране на четенето сред деца и младежи. 
Партньорствата с местни организации имат 
възможност да осигурят устойчивост на събитието в 
Пловдив.  
  
Брой точки: 18,8 
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Консепт 
инк 

2019, година 
от 
бъдещето... 

“2019, година от бъдещето...” е изложба посветена на ретро фантастиката, космонавтиката и 
футуристичните настроения в българското изкуство. Събитието е част от проекта КОСМОДРУМ - 
изследване на антропологът Ралица Константинова, занимаващо се с отзвука на Космическата ера у нас. 
Какво репрезентират космонавтите в работите на артистите ни?Каква е мястото на България в световния 
космически проект? Как си представяхме бъдещето? Това са само част от въпросите, които “2019...” 
разисква чрез архивни работи,звездни артефакти и изкуство за бъдещето от 60те г. до днес.“2019...” не е 
само изложба, но и серия лекции, среща с космонавти и учени, филмови прожекции и няколко 
съпровождащи акции за намеса в градска среда свързани с символите на ретро бъдещето в Пловдив. 
Дискусиите следва да се случат по-време на изложбата,безплатно за публиката и най-вече отвъд 
галериина обстановка, в по автентични, ежедневни,дори неравнопоставените части на града.Самата 
изложба е разделена на две секции - бъдеще от настоящето и бъдеще от миналото.Историческата 
секция проблематизира идеята за космическо бъдеще, в контекст на политическа реалност и стагнация 
на Студената война. Показват се и постижения на българската космонавтика - включително истински 
скафандри, както и най-значимите артистични изражения на космическата тема от миналото.В 
съвременната секция се търсят тези работи, които днес надграждат тема за звездите и бъдещето. 

9 290,00 
(69,48 %) 
13 370,00 

9 290,00 
 
 

Изложбата, посветена на космическите теми, дава 
добра възможност за свързване с ключови проекти 
от програмата на Пловдив ЕСК, както и с някои от 
основните проекти на Матера 2019. Бюджетът е в 
разумни граници, като предлага да адаптира 
реализираното вече веднъж съдържание, на база на 
ново изследване към Пловдив. 
 
Брой точки: 16,6 



 

5 
 

Многообразни медии се преплитат в една едновременно еклектична и хомогенна история. Предвид 
темата, творбите в миналата селекция бяха иновативни, виртуални,интерактивни.Специална фокус за 
“2019...” е градът, като интегрална част от концепцията за бъдеще, като символ на модерност, и като 
пространство генериращо бъдеще. Пловдив, като частен случай е особено интересен, тъй като е апотеоз 
на контраста античност-прогрес. В съвременната секция ще се изберат и работи осмислящи дуалната 
идентичност на града, лутаща се между античния полис и модерния мегаполис. 
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КРЕАТИВ 
РЕЙ ЕООД 

#Заедно по 
пътя на 
Кирил и 
Методий 

Проектът се базира върху исторически сведения за живота и делото на Кирил и Методий – създатели на 
славянската писменост. В арт работилници ученици от българските училища в Александруполис(Гърция), 
Истанбул (Турция), Микулчице/Прага (Чехия), Залавар/Будапеща (Унгария) и Рим (Италия)ще претворят 
графично върху картон глаголическите и кирилските знаци, разпределени по равно на всяко училище-
партньор. Артистичният ансамбъл от азбучни знаци ще се допълва с общ портрет на двамата братя. По 
места ще се осъществят пет етапни изложби на всички творби на учениците от  училището – партньор. 
Жури, по места, ще избере най-добрите творби, по една от всеки азбучен знак, които ще съставляват 
експозицията на големите изложби, с имената и училището на младите творци. След етапните изложби, 
избраните творби ще пристигнат в Пловдив, където ще бъдат отпечатани върху текстилни пана и 
подготвени за експониране. Първата голяма изложба ще бъде в Пловдив. Следват изложби в 
Българските културни институти в чужбина и евентуално в Европейския парламент. Всички етапи на 
осъществяване на проекта ще бъдат заснети професионално, с писменото съгласие на родителите . 
Създаденият кратък филм ще ни води по пътя на Кирил и Методий (със субтитри на английски) . 
Избраните творби ще бъдат издадени в едноименен двуезичен печатен азбучен албум с въведение за 
живота и делото на солунските братя. Изданието ще се дарява на българските училище в чужбина, там 
където запазването на националната идентичност е най-крехка и отговорна; на училищата – партньори; 
на библиотеки; на Община Пловдив и ОФ„Пловдив 2019“; ДАБЧ; Народно събрание на РБ; Министерство 
на образованието и науката;Министерство на културата, на Европейския парламент и други. След 
приключване на проекта .Първата азбучна колекция ще бъде дарена на Община Пловдив, с отстъпени 
права за експониране и участия в изложби.роектът се базира върху исторически сведения за живота и 
делото на Кирил и Методий – създатели на славянската писменост. В арт работилници ученици от 
българските училища в Александруполис (Гърция), Истанбул (Турция), Микулчице/Прага (Чехия), 
Залавар/Будапеща (Унгария) и Рим (Италия)ще претворят графично върху картон глаголическите и 
кирилските знаци, разпределени по равно на всяко училище-партньор. Артистичният ансамбъл от 
азбучни знаци ще се допълва с общ портрет на двамата братя. По места ще се осъществят пет етапни 
изложби на всички творби на учениците от училището – партньор. Жури, по места, ще избере най-
добрите творби, по една от всеки азбучен знак, които ще съставляват експозицията на големите 
изложби, с имената и училището на младите творци. След етапните изложби, избраните творби ще 
пристигнат в Пловдив, където ще бъдат отпечатани върху текстилни пана и подготвени за експониране. 
Първата голяма изложба ще бъде в Пловдив. Следват изложби в Българските културни институти в 
чужбина и евентуално в Европейския парламент. Всички етапи на осъществяване на проекта ще бъдат 
заснети професионално, с писменото съгласие на родителите . Създаденият кратък филм ще ни води по 
пътя на Кирил и Методий (със субтитри на английски) . Избраните творби ще бъдат издадени в 
едноименен двуезичен печатен азбучен албум с въведение за живота и делото на солунските братя. 
Изданието ще се дарява на българските училище в чужбина, там където запазването на националната 
идентичност е най-крехка и отговорна; на училищата – партньори; на библиотеки; на Община Пловдив и 
ОФ„Пловдив 2019“;ДАБЧ; Народно събрание на РБ; Министерство на образованието и 
науката;Министерство на културата, на Европейския парламент и други. След приключване на 
проекта.Първата азбучна колекция ще бъде дарена на Община Пловдив, с отстъпени права за 
експониране и участия в изложби. 

67 781,00 
( 70,00%) 
96 830,00 

15 000,00 Препоръката е дейностите да се конкретизират и да 
се съсредоточат само върху конкурс за деца. 
Финансовата подкрепа следва да бъде използвана 
за осигуряването на награден фонд във връзка с 
конкурса и за организирането на изложби по места. 
Печелившите рисунки биха могли след това да бъдат 
включени в комуникационната кампания на ЕСК. 
 
Брой точки: 14,2 
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АРТ 
ФОНДАЦИ
Я ЕКС / 
eXAF.org 

Серия 
лекции, 
прожекции, 
уъркшоп и 

Невидимите градове: Опити в изкуството в публична среда предлага серия лекции, прожекции,уъркшоп 
и хепънинг, основно базирани на примери от фестивала Sofia Underground и София Даунтаун (Улични 
случки) организирани от Руен Руенов в периода 2001-2003г, Благоевград (11.11.89 и акцията 11.11. С 
течение на времето, 2014г.) и няколко други интересни примери през годините.Серията лекции и 

17 600,00 
( 64,00%) 
27 500,00 

15 000,00 Препоръката на журито е съдържанието на проекта 
да се концентрира в реализацията на планираните 
публичните акции и тяхното документиране, а не 
върху лекции и семинари, както и да се редуцират 



 

6 
 

хепънинг прожекции (по възможност в Тютюневия град) ще представи различни проявления на изкуството в 
публична среда, като явление чиито граници се задават отвътре. Многобройните примери се разглеждат 
в плоскостта на взаимодействие между автор-общество, град и среда като своеобразно поетизиране на 
пространството, но и контекстуализиране и уплътняване на изкуството (по Вито Акончи). От тук и 
заглавието заимствано от Итало Калвино.Интерактивен и отворен за участие разгърнат уоркшоп воден 
от различни артисти с богат опит в сферата (имената им предстои да се уточнят), както и реализиране на 
хепънинг в тютюневия град ще развият на практика модулът в общ, включващ артефакт – ситуация.Като 
ко-лектори и водещи различни части на уоркшопа ще се включат пърформъри, скулптори,архитекти, 
графитисти, актьори и артисти, които работят с/в публичното пространство по най-различни начини. С 
тяхна помощ в края на уоркшопа ще се създаде едно тотално произведение,което, изнесено в 
екстериора на града ще се разгърне в уникално преживяване и зрелище.Участниците в този проект 
включват (неизчерпателен списък): Доц. Венцислав Занков, арх. Ясен Марков, арх. Марта Събева; Стела 
Василева, Янко Велков - Янеца, Вълко Чобанов, Иво Иванов, д-р Биляна Цанова - ВТУ, Доц. Елена 
Иванова; Д-р Йово Панчев, Д-р Богдан Александров, Сарп Кескинер,Шафак Ерсьозлу (Турция), Марта 
Йованович (Сърбия / Италия), Урсула Шерер (Швейцария), Тина Мари Крог Мадсен (Дания/ Германия) и 
др.Партньори: Ателие Пластелин (София), Visibility in Art Fest Izmir (Измир) 

разходите за настаняване и хонорари. 
 
Брой точки: 14,2 
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Хорз Хилок 
Карнавал 

Карнавалът събира креативни музиканти за два дни в Пловдив, като фокусът е правенето на концерти на 
нестандартни места из града. Тези музикални групи, всички от които живеещи и творящи на балканите, 
ще промотират регионалната и транс-гранична музикална култура на по-широка публика.Жителите и 
гостите на Пловдив ще се запознаят с музика от региона, която не може да се определи стилово така 
лесно и трудно влиза в рамки и граници като поп, рок, джаз и т.н.Музикалният карнавал се състои от 
различни музиканти и групи концертиращи из града, на места и пространства, които най-вероятно 
никога преди не са имали музика на живо, като например: 11ти коловоз на Централната ЖП Гара, 
Братската могила, Руския пазар, площадът на Хаджихасан махала и др.Събитията ще се състоят не само 
на различни места в града, но и по различно време. Така хората ще се насърчават да вървят от място на 
място, като същевременно с това, гостите на града ще се запознаят с неговите особености.Името на 
фестивалът избрахме по две причини: Хилок е английското наименование на хълм, могила.Тъй като 
Пловдив е град на хълмове името пасва идеално. Карнавал избрахме заради общо народното и 
непритенциозно веселие, с което е свързано името. Карнавалът е безплатен и е за всички. Фестивалът, в 
повечето случай е платен и за специфичен кръг от хора. 

19 350,00 
(69,48 %) 
27 850,00 

15 000,00 Проектът е свързан с темите и приоритети на 
програмата ЕСК, като предлага разнообразяване на 
изявите в публично пространство и разширяване на 
периметъра на програмата, пренасочвайки я извън 
центъра на града. Препоръчително е изявите на 
“карнавала” да се съсредоточат максимум на три 
места, за да могат да бъдат по-ефективно 
комуникирани. 
 
Брой точки: 14,2 

НЕСЕЛЕКЦИОНИРАНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Входящ 
номер 

Организация Име на проекта Кратко описание на проекта, предоставено от кандидата Искана сума 
/%/ Тотал  

Бележки жури: 
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“СТЕЛА 
ФИЛМС” 
ЕООД 

Киноработил
ницата 

Идеята на “Киноработилницата” е да представи на по-голяма зрителска аудитория създаването на един 
филм. В рамките на проекта, всички участници, на територията на град Пловдив ще могат да създадат 
свои едноминутен филм, като за целта ще бъдат подпомагани от професионалисти в 
кинопроизводството, за да може проекта на всеки участник да бъде изцяло завършен от сценария до 
монтажа и финалните надписи на филма. Всички филми ще бъдат обединени от една обща тема –“Какво 
е за мен културното наследство на Пловдив?”. Всеки участник ще напише свои сценарий по зададената 
тема и ще го реализира в рамките на Киноработилницата. Така в края на проекта ще има 10 
едноминутни филма, показващи културното наследство на Пловдив, чрез различните гледни точки на 
хората и мисленето им като граждани в държава членка на Европейския съюз. В проекта може да 
участват всички над 16 години. В проекта ще бъдат включени 10 участника, като за целта ще бъде 
създаден конкурс за избор на сценарий на горепосочената тема: “Какво е за мен културното наследство 
на Пловдив?” Участниците и сценариите им ще бъдат оценени от бъдещите зрители на техните филми, а 
именно от публиката. Всички подадени сценарии във Фейсбук страницата на Киноработилницата ще 
бъдат публикувани за обществено гласуване в рамките на една седмица и 10-те най-добри ще бъдат 
заснети. В края на периода, за които ще се реализират проектите, ще има обща прожекция с всички 
създадени филми и награждаване за 3-те най-добри, отново според избора на публиката. Наградите ще 
представляват грамоти за участие със съответните места от 3-то и 2-ро, а 1- вото място ще спечели освен 

22 000,00 
(69,84%) 
31 500,00 

Проектът е на ниво идея, без ясна визия за реализацията.  
Изборът на тема, която потенциалните участници да 
разработват, не кореспондира с целите на програмата ЕСК. 
Предложението е неубедително спрямо търсеното качество на 
крайния резултат. 
 
Брой точки: 9,2 



 

7 
 

грамотата и безплатна прожекция в киносалон в София.Всички 10-филма щ бъдат събрани в един, който 
ще бъде изпратен на редица фестивали в Европейския съюз, свързани с културното наследство на 
Европа и на държавата представител в частност. С този проект повече хора ще станат свидетели и ще 
усетят магията на киното. Освен създаването на проект, зрителите ще имат възможност да посетят и 
отворени класове на известни български кинотворци. 
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“СТЕЛА 
ФИЛМС” 
ЕООД 

Отворени 
очи 

Проектът ще представлява документален филм, 20 минутен, с образователна цел, който ще представи 
някои от паметниците на културата в град Пловдив, а именно: Жълтото училище, което е първата 
българска гимназия, Църквата “Св. Св. Константин и Елена” с камбанарията и олтара,Църквата “Св. Св. 
Константин и Елена” и Античния театър. Те ще бъдат показани, но през погледа на едно малко момиче. 
Всичко ще бъде заснето от негов гледна точка, то ще е нашия разказвач и пътеводител в родния си град. 
Ще ни покаже тези любими места и паметници на града. Така, чрез очите на това дете, ще разберем 
мисленето както на самата нея, така и на идващото поколение деца,част от държава членка на 
Европейския съюз. В този филм ще се смесят уникалното културно наследство и бъдещето, представено, 
чрез детето съвременник на новите технологии. На всяко от мястото ще се отдели време и ще се 
запознаем както с историята му, така и с цялостната история на града. Тъй като филмът ще има и 
образователна цел, ще бъдат направени копия и ще бъдат разпространени в училищата, за да може 
децата от началните класове, чрез аудио-визуалното изкуство да се докоснат до историята на Пловдив, 
като при това, това ще стане много приятно и лесно за тях, защото всичко ще е представено през очите 
на дете на тяхната възраст. Освен в училищата,филмът ще се разпространи и по различни международни 
фестивали, за да може културното наследство на България и в частност на Пловдив да станат достояние 
на възможно по-голяма публика. Проектът цели да вдъхне чувството за гордост в българина и надежда 
за идващото бъдеще,защото той трябва да е горд с това, което е бил и предстои да бъде. 

28 500,00       
 ( 69,51%) 
41 000,00 
 

Предвидено е заснемане на филм, но без ясна  идея за 
неговото разпространение. Предложението не се вписва в 
приоритетите на настоящата отворена покана. 
 
Брой точки: 8 
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ФЪН ЕНД 
СЪН 
ЕНТЪРТЕЙ
НМЪНТ 
ЕООД 

ЗАЕДНО ВЪВ 
ВИХЪРЪТ НА 
ЗАБАВЛЕНИЯ
ТА 

ПРОЕКТ„ЗАЕДНО ВЪВ ВИХЪРЪТ НА ЗАБАВЛЕНИЯТА ВКЛЮЧВА”- Организация на училищни партита и 
публични изяви в зелените зони на града.1.Училищни партита: ще бъдат включени 10 училища от 
различни райони в гр.Пловдив с цел да се обхванат, различни социални, етнически и възрастови групи.2. 
Училищните забави ще бъдат с две насоки: 1.Спорт , 2.Социални умения и развитие на таланти.ПРОЕКТ 
СПОРТ В УЧИЛИЩЕ:- Във всяко от подбраните училища ще бъде проведен спортен ден в зависимост от 
инфраствуктурата на всяко училище/ басейн, физкултурен салон, тревни площи/- ВАРИАНТ СПОРТЕН ДЕН 
В САЛОН: Зумба за деца, Канго, Сумо турнир и Олимпийски игри в 3отбори. ВАРИАНТ БАСЕЙН: Русалка 
парти и отборни игри в басейн ПРОЕКТ : СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И ЗАБАВИ В УЧИЛИЩЕ- Сценарий за 
:Викторина/музикална и словесна/ на тема Пловдив, България, Европа Отборни игри между класовете за 
ловкост, бързина и логика. Танцов финал с демонстрация на български народни танци традиционни за 
региона и фрагменти от национални танци емблематични за страни от Европейският съюз. 
Награждаване за победителите и сувенири участниците / Тениски с щампа „Аз съм Българин”,книги и 
сувенири с БГ тематика/ПРОЕКТ: ЗАБАВА В НАШИЯТ ГРАД- В обособени зелени зони на града се 
организира Караоке с екран 4Х7м. , Пяна парти Спортни игри и състезания. Публични работилници за 
Канго, детска зумба, български народни танци.Фотосесия с традиционни костюми от България и Европа. 

50 400,00 
(70,00 %) 
72 000,00 

Предложението не отговаря на целите на настоящата отворена 
покана и не съдържа конкретна идея за културно събитие в 
рамките на програмата.  
 
Брой точки: 3,4 
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Стела 
Ангелова 
Илиева 

Да свалим 
Facebook 
маските 

Интернет – пандемията на нашето време. В забързаното ежедневие на 21 век все по-често 
комуникираме онлайн. Общуването в мрежата създава фалшиво усещане за близост с много хора, а 
изкривените виртуални образи безпощадно заличават човешката ни същност. Инициативата протича под 
формата на събития, които изграждат мостове – между общности, поколения, националности. Проектът 
е покана за срещи с приятели и запознанство с нови, общуване лице в лице. Фокус са теми от сфера 
изкуство в области: литература, музика, танци, театър, изобразително изкуство. Представянията са на 
сцена, която не дели изкуствата, а ги обединява в спектакъл с представяне на творци чрез: творчество 
им и чрез интервю от страна на водещата с цел сваляне на бариерата звезди-публика. Възможност 
гостите да участват чрез въпроси. Посока на интервюто от страна на водещата са въпроси за развитието 
на таланта. Цели: Спомага за развитието на културата и изкуството, популяризиране имена на 
съвременни български артисти. Осъществява културен обмен между изкуствата, творците и публиката, 
която е активен участник в събитията. Работи в подкрепа на млади артисти чрез представянето им в 
нестандартни пърформанси, с цел развитие на творческите им изяви и провокиране интерес у 

7 200,00 
( 64,29%) 
11 200,00 

Предложението не носи информация за конкретно 
съдържанието. Проектът е развит само на ниво идея. 
 
Брой точки: 5,6 
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публиката, с цел разширяване аудиторията и създаване нови фен групи.Мисия: Освобождаване от 
стягащата хватка на мрежата, излизане от нея, поднасяне безценен дар –емоционално съпреживяване. 
Възможност за запознанство и общуване на публиката с творците,създаване на техни групи 
последователи. Налагане идеята, че щастливите хора живеят извън Фб, не в него. Запазване 
очарованието на реалната комуникация.Фокус: Създаване и утвърждаване на културна политика, 
насочена към различни групи хора.Припознаване приоритетите и духовните ценности на изкуството чрез 
събития с високо качество на съдържанието. Вдъхновяване на новите поколения и по този начин да 
бъдат активни участници в изграждане на трайни културни ценности. 

108_LM_
2018 

Сдружениe 

“Поанта”  
"Ритмичен 
КРЪГозор" -
барабанен 
кръг за деца 
и младежи с 
образовател
на цел в 
различни 
открити и 
закрити 
пловдивски 
пространств
а 
 
 

Концепция: Проектът "Ритмичен КРЪГозор" включва организиране и провеждане на няколко занимания 
за съвместно музициране от тип "Барабанен кръг" под ръководството на фасилитатори за деца и 
младежи. Името насочва към целта на проекта:- да се разшири културният кръг на участниците чрез 
провокиране на интерес към музиката като средство за общуване; насърчаване участието в подобен тип 
колективно творческо преживяване .Форматът на т.нар. Циркулярът на барабан (участниците са в кръг и 
свирят заедно на ударни инструменти), е вече широко използван в Европа и по света. В България се 
разпространи през последните години най-вече в сферата на корпоративните събития. Новото в прихода 
на "Поанта" е, че в рамките на този формат ние внасяме образователно съдържание:1.Заразяване на 
участниците с характерни ритми, характерни за някои народни български танци.2. Активното 
музициране се редува с кратки изказвания, в които се подават и откъси от музикалната литература, 
дават се знания за изразните средства на музиката, провокират се аналогии между музиката като 
протичащо в времето изкуство и ежедневната ни дейност;3. Използват се различни ударни инструменти, 
между които и народни, напр. тъпан;4. Ще звучи и авторска музика, съставена специално за 
заниманията, върху чиято основа участниците ще наддават нови ритъм и тембри, като по този начин ще 
станат и композитори, и изпълнители.Програмата на сесиите е разработена от музикални 
педагози.Предвиждат се 12 сесии, всеки с определен тематичен фокус, като тези на закрито са 
планирани в някои от пловдивските музеи, напр. Музей на Съединението и Природонаучен музей - Зала 
с минералите.Няколко от сесиите ще се проведат на открити пространства-напр. пред кино Космос, 
Открита сцена на парк "Рибница", кв. Кършияка и др. Последното занимание ще се организира като 
кулминация на целия цикъл, като в него ще вземат участие всички групи, включени до момента в 
проекта, които ще демонстрират наученото. Ще има възможност за участие и на всеки желаещ от 
аудиторията. 

9 420,00 
(69,90 %) 
13 476,00 

Събитието е планирано на бизнес принцип и би могло да се 
реализира и без подкрепа от страна на Фондацията. 
Може да бъде потърсено партньорство за включване на 
събитието в програмата на някой от вече селекционираните 
фестивали в програмата на Пловдив ЕСК.  
 
Брой точки: 8,2 
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Камий 
Гранден 
чрез 
Аршитети 
музикали 
ЕООД 

България и 
Франция 
през 
призмата на 
музикална 
епоха в 
Европа 

Настоящият проект е първият етап от по-голям проект, включващ три концерта, които ще се проведат в 
Историческия муей в Пловдив и залите на Френския институт в София и Варна, обединяващ трима 
творци от Франция и България (Камий Гранден - пиано, Даниа Ел Зейн - глас, Николай Стойков -флейта), 
които да представят българска и френска художествена музика от XIX и XX век. Концертите ще се 
проведат в рамките на една седмица през лятото на 2019 година.Репертоарът ще бъде подбран 
изключително из творчеството на български и френски композитори:Д. Ненов, Л. Пипков, Г. Златев-
Черкин, К. Сен-Санс, М. Равел, Л. Делибе, С. Шаминад. Акцентът ще бъде върху културните връзки 
между България и Франция, характерни за еклектичната и разностранна епоха на композиторите, много 
от които са живели или учили и в двете страни. Всяка страна ще бъде преразгледана в светлината на 
другата и във връзка с другата. Ще се опитаме да изтъкнем богатото културно наследство и история на 
всяка страна, но в крайна сметка ще покажем какво обединява двете култури в една обща 
естетика.3Изпълнителите сами по себе си са въплъщение на този културен обмен, тъй като както Камий 
Гранден, така и Николай Стойков са живели и изучавали музика и в двете страни. Разнообразните 
възможни комбинации от пиано, глас и флейта ще предложат по-богата звукова палитра.За съжаление 
българската култура остава малко известна в света дори и до днес. Поради това е особено важно да се 
подчертаят нейните художествени заслуги, като част от общо европейско наследство, в крак с 
модернистични тенденции още от началото на ХХ век. Ще се радваме да получим шанса да представим 
на сцена това ценно и подценено музикално наследство.В плановете ни е да разгърнем този проект в 
бъдеще, за да включим още жанрове и репертоар, както и да разпространим българската музикална 
култура по други сцени и фестивали из целия свят. 

9 347,50 
(39,35%) 
23 754,50 
 

Характерът на предложението е твърде камерен и е по-
подходящо да бъде реализирано  като част от програмата на 
някой от вече одобрените фестивали в програмата на Пловдив 
ЕСК. 
 
Брой точки: 13,8 
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Виа Артис 
ЕООД 
/Галерия 
Виа Артис/ 

И ний сме 
дали нещо 
на света 

Проектът „И ний сме дали нещо на света” ще предложи на публиката на Пловдив 2019 една 
целогодишна среща с изобразителното и пластичното изкуство на 9 български творци живеещи от над 
20 години извън пределите на България. През 2019 г. ще представим в галерията ни по една 
самостоятелна изложба на различен автор на съвременната европейска живопис или скулптура. Тези 
художнци и скулптури ще се завърнат като български артисти, но и едновременно като граждани на 
Европа и ще допринесат за обогатяването на артистичната картина на нашия културен град. Те ще 
покажат това, което творят извън България и ще докажат, че изкуството няма граници. Между тях има 
творци, които вече са познати на Пловдив и на пловдивските ценители – Иван Тилев, Живко Седларски, 
Лъчезар Ошавков, а други за пръв път ще се представят в града ни. Две от изложбите сме предвидили да 
са на двама български автори, скулптор и художник, живеещи във Франция, но със много сериозни 
световни постижения и отличия. Живко Желязков, скулптор, определихме го като символ на нашия 
проект, тъй като този изключителен артист с невероятна техника и кариера никога не е правил 
самостоятелна изложба в България. Можем само да цитираме последните му изложби от 
Люксембургската градина в Париж и от френския Сенат, които говорят сами по себе си за уважението, с 
което той се ползва в чужбина. Нашето предложение е неговите произведения малка пластика да бъдат 
разположени в галерия Виа Артис, а монументалните му творби на открито централно място около 
Община Пловдив. Елена Парушева, живееща в Париж бе удостоена тази година с наградата„Артист на 
Европа” и ще представи своите проекти за изкуство в градска среда. Един много креативен 3 и 
космополитен артист, с успешни проекти по целия свят, който със сигурност ще се впише и в нашия град 
и в пловдивската културна атмосфера. 

27 800,00 
(64,06 %) 
43 400,00 

Проектът цели финансиране на едногодишната програма на 
една частна галерия. Без тя да е свързана конкретно с 
програмата ЕСК. Предложението не кореспондира с целите на 
настоящата отворена покана. 
 
Брой точки: 8,4 
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LEntremise Padox 
Masters of 
disorder 

Padox is a livable puppet, which was created 30 years ago to embody a figure for our time, which can represent 
the humanity in all its splendor and its multiplicity. Padox is you and me, attracting as repulsing, fat and heavy 
but endowed with the lightness of the comedian who lives in it, funny, melancholic, poetic, provocative, a little 
silly when it suits him, but often insightful.Padox – Masters of disorder, it&#39;s 15 livable puppet for a group 
of 15 participants. It is a laboratory of artitstic interventions in the public space dedicated to the inhabitants of 
a community, amateurs and/or professionnals,whose only required skill is to be willing to live an experience 
during 5-6 days. It results in street performances adapted to the location and the group.First, there is the time 
of the laboratory where everyone finds its own Padox. This moment gives us the opportunity to create a group, 
through common experiences, a physical training and improvisations. We share a base of specific Padox 
gimmicks, it is a vocabulary of reference that will be reused later during the performances. The laboratory 
enable to create a synergy in between the participants to make them cooperate during the performances in 
the public space.Padox is definitely mute when he is in the street, he must be understood with body language, 
which gives him a capacity to meet and adapt by misunderstanding. Only the stage director is directing them 
and guiding them in their actions and improvisations through an earphone placed in each head of the Padox. 
During the performances, the Padox interact with the passerbys, the audience, the urban environnment, the 
architecture,do chorus work as well as improvisatons in small group. The street performances last around 45 
minutes each, there can be a maximum of 3 per day in different location. The creative team for the project 
Padox is made of 3 people, 1 stage director named Félicien Graugnard, 1 stage director assistant and 1 
production and costumes assistant. The creative team needs to be assisted with a translator to translate from 
French to Bulgarian during the all week for the workshops and performances. 

9 010,00 
(69,25%) 
13 010,00 
 

Предложението е по-подходящо да бъде реализирано  като 
част от програмата на някой от вече одобрените фестивали в 
програмата на Пловдив. Като самостоятелна акция то няма да 
успее да достигне търсените публики. Не е посочен локален 
партньор, което е минус при провеждане на подобен проект. 
 
Брой точки: 10 
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Археологи
чески 
музей, гр. 
Хисаря 

#Предай 
нататък – 
интерпретат
ивно 
пространств
о за 
културно 
наследство и 
образование
“ 

Проектът е насочен изцяло към модерна форма за представяне на културното наследство и нов подход 
за партньорство между Археологически музей гр. Хисаря, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски 
и дигитални автори (Виарити ООД), съчетано в обща цел за достигане до широка публика в Пловдив и 
региона чрез дигиталните измерения, като се разкрива иновативен мост към образованието.В тази 
връзка е избрана и първата основна тема, а именно отбелязване на 25 години от започването на 
археологическите проучвания на римските терми в гр. Хисаря. Целта е да се представят пред публика 
документираните резултати от разкопките.За целите на проекта ще бъде създадено интерпретативно 
пространство, независимо и мобилно,което прекрачва границите на класическо измерение и си поставя 
амбициозната цел да се превърне във визуално образователен център. В място, където всеки може да се 
докосне и изживее епохите на времето по свой неповторим начин. Идеята ни е в Тепидариум 1 в 

55 330,40 
(69,83%) 
79 231,40 
 

Въпреки положителните цели и подходящият избор на формат, 
планираните дейности не отговарят на целите на настоящата 
отворена покана. 
 
Брой точки: 13,6 
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римския термален комплекс на Диоклецианополис да се обособи пространство, което да се превърне в 
средище за провеждане на културни и образователни събития с възможност за комбинативно 
оформление по различен начин,облик и местоположение.Пространството ще бъде реализирано от 
дигиталните творци с три типа визуални елементи. Предвид откритите и реставрирани стени, първите 
елементи ще бъдат прозрачни пана с изображения, които ще очертаят вътрешната архитектурна среда с 
художествено осветление. Вторият елемент ще бъдат модулни кулиси с фотографии с документален 
характер от музейния архив с опция за адаптивност и смяна на конфигурацията. В допълнение ще бъдат 
поставени и силуети с форма на разпознаваеми експонати от музея. Усвоената визуална среда ще бъде 
подсилена с третия дигитален елемент:киоски, за които ще бъдат създадени кратки документални 
филми в три теми, те ще имат и презентационна роля; станция за виртуална реалност с образователни 
игри. Така изградената среда придобива галериен и интерпретативен характер.В програмата е 
предвидено провеждане на семинари, насочени към специалисти, студенти и интересуващи се от 
културно наследство със следните теми: 25 години от откриването на комплекса;Връзката между 
университета и археологическия музей; Архитектурни реконструкции и реставрации.Също така и открити 
уроци,които ще разкрият тънкостите на професия археолог под формата на игра с виртуална реалност. 
Проектът ще бъде представен първоначално в ПУ за период от три седмици,впоследствие ще бъде 
пренесен в зоната на Тепидариум 1 в Термалния комплекс. 
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Румелия 
Гочева 
Николова 

Нови 
спомени с 
ухание на 
тютюн 

Проектът „Нови спомени с ухание на тютюн“ събира талантливи деца, от школи по рисуване и 
профилирани художествени гимназии от Казанлък, Пловдив и околии, в пространството на стария 
Тютюнев град, Пловдив за да провокира запознаването им с историята на емблематични за града 
сгради, архитектурна и културна ценност, чрез творчески подход.Целта на пленера е да се възроди 
спомена за сградите от Тютюневия град, поради архитектурната им стойност, културната им мисия към 
днешно време. Художественият проект ще вдъхнови чрез творчество и ще върне в настоящето 
съвременното виждане на младите, най-новото поколение естети на България и Европа в нарисувани 
спомени.В пространството пред сградите между улиците „Доктор М. Димитров“ и ул. „Екзарх Йосиф“ ще 
бъдат позиционирани четири мащабни екрана за визуализиране, чрез проектиране на архивни снимки 
на стари тютюневи складове, символ на архитектурата от XX век. По тези снимки, децата ще 
възстановят,възродят в свои творби виждането си за красивите сгради.Пленерът ще протече в рамките 
на един ден, в който участниците ще установят нови запознанства,ще обменят опит в техники на 
рисуване, ще творят в пространство, навлизащо директно в публиката и ще усетят контакта с живият 
зрител в момента. Участниците ще бъдат разделени на групи, в зависимост от техниката, която ще 
използват при рисуването – акварел, акварелни моливи, сух пастел, графика. На обяд ще бъде дадена 
почивка и почерпка, след което пленера продължава до късния следобяд.За създадените творби ще 
бъде организиран конкурс в края на деня. Ще поканим заинтересовани куратори от пловдивски галерии, 
като жури, които да определят най-добрите рисунки. Творбите, ще бъдат рамкирани и подарени на 
Исторически музей Пловдив, Фондация Пловдив 2019, Музеен център за съвременна история Пловдив, 
общини, училища и школи, от където са участниците.Останалите рисунки ще бъдат рамкирани и дарени 
на стари работници от Тютюневия град и техни семейства, като спомен от миналото с ухание на тютюн. 

13 620,00 
(68,79%) 
19 800,00 
 

Проектът е насочен към един от ключовите проекти на 
Пловдив ЕСК 2019, но не успява убедително да защити 
постигането на резултати, които да кореспондират с целите на 
поканата. 
 
Брой точки: 8,2 
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Ensemble 
CRUSH e.V. 

#CRUSHinPlo
vdiv2019 

Проектът за фестивал на съвременната авангардна музика се състои от 4 елемента:Срещи-разговори и 
инструментални работилници с възпитаници на НУМТИ “Добрин Петков” и АМТИИ Пловдив. Срещата-
разговор включва открит модериран разговор с личност представляваща съответната партнираща 
институция (или с един от ръководителите на проекта в качеството на водещ) и отговори на въпроси от 
аудиторията. Инструменталните работилници са разделени на групи - духови инструменти(флейти и 
кларинети), струнни инструменти (цигулка и виолончело), клавишни инструменти (пиано и акордеон) и 
електронна музика. Самите работилници протичат в две части. В първата участниците се запознават с 
авангардни техники на тоноизвличане, нестандартни за класическия репертоар прийоми,характерни за 
съвременни пиеси, различни течения, географски и исторически особености. Втората част е посветена на 
подготовката на една или повече пиеси с импровизационен характер и евентуално перформативни 
елементи. “Нощен”-концерт с импровизационен характер и “Underground“-тематика. Концертът е 
планиран да се проведе на сцената ZOOM зона на Драматичен театър Пловдив с начален час 22ч. 

26 260,00 
(66,97%) 
12 950,00 
 

Предложено е осъществяване на музикален фестивал с избор 
на стандартни локации и сравнително ограничен периметър от 
публики. Съдържателно проектът не представя идея, която да 
допринася за разнообразието в програмата на Пловдив ЕСК 
2019. 
 
Брой точки: 13 
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Програмата на концерта ще включва произведения като „Workers Union“ на Луи Андрийсен и Grab it! на 
Якоб ТВ, чисто електронни пиеси, подбрани от Лукас Тобиасен, както и други подготвени в 
инструменталните работилници импровизационни пиеси и/или пърформанси с участието на ученици и 
студенти от работилниците.’’Традиционен” фестивален концерт в голямата зала на Драматичен театър 
Пловдив. Програмата ще включва пиеси от Лукас Тобиасен, Петър Керкелов и др., както и 
емблематичната творба “Гласовете на китовете” на големия американски авангардист Джордж Кръм, 
чиято 90-годишнина ще отбележим на 24 октомври 2019.Инструментални и електронни изпълнения и 
пърформанси на обществени места - галерии, музеи,учреждения, офиси, площади - по различно време 
във фестивалните дни. 
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ФОКС 
ВОКС 
ЕООД 

Plovdiv Arch 
Cloud 

Проекта “Plovdiv Arch Cloud” има за цел да представи всички архитектурни паметници на Пловдив от 
национално значение в Web приложение от типа на разработеното такова за София от колегите от 
Morphocode ( http://io.morphocode.com/sofia/ ).Проекта обаче ще се различава по множество 
характеристики, като най-значимата е, тази че информацията, на която ще се наблегне е кратка история 
на сградата и архитекта от който е проектирана, а не чисто протоколна такава. Също така освен сайт на 
въпросната карта ще бъде създадено и мобилно приложение, което ще е достъпно на български, 
английски и френски език. Във въпросното приложение ще бъдат разработени и опции за избор на 
туристически маршрути по различен критерии (епоха, стил, географска локация).Приложението ще има 
опция, за ползване на нов тип технология “Augmente reality” – добавена реалност, при която чрез 
сканиране от камерата на телефона на въпросната сграда, автоматично се появява информацията за 
нея.Също така ще бъдат разработени и индивидуални пиктограми за всеки паметник, които ще могат да 
се поставят на сградата и ще служат като индивидуален QR code, който ще зарежда информацията за нея 
автоматично от приложението при сканиране чрез камерата на телефон или таблет. 

23 400,00 
(59,54 %) 
39 300,00 
 

Липсва аргументация как конкретното предложение се свързва 
с програмата на ЕСК, освен че ще обслужва пряко 
туристическия поток в града при интерес конкретно към 
архитектурата. Идеята е добра, но осъществяването й изисква 
доста по-задълбочено и продължително проучване. Липсва 
информация за принципа, по който ще бъдат селектирани тези 
паметници, историческите епохи, които ще обхваща 
платформата, както и потенциалния брой паметници, която тя 
би могла да обхване. 
 
Брой точки: 11,2 
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Мостове – 
Източноев
ропейски 
Форум за 
Диалог 

КОЛЕДНА 
ФЕЕРИЯ„СТЪ
КЛЕНИ 
ВЪЛШЕБСТВ
А” 

Проектът „Коледна феерия Стъклени Вълшебства” представлява нестандартно коледно ателие за 
презентиране процеса на обработка на стъкло чрез стъклодухане. Ателието ще бъде разположено във 
фоайето на „Градските хали” на Главната пешеходна улица на град Пловдив, което, от своя страна, ще 
допринесе за по-голямо разнообразие на културния афиш в Пловдив, особено в периода на коледно-
новогодишните празници.Основно е застъпено „Ателие на Дядо Коледа”, в рамките на което майстор по 
стъклодухане ще демонстрира изработката на класически коледни украшения. Ще бъде представено и 
социалното ателие по арт-терапия „Стъклени вълшебства” за изработка на бижута от стъкло към Дом за 
възрастни с умствени увреждания „Свети Врач” – Пловдив.Стъклените украшения се изработват от 
майстора по стъклодухане, а в изработката на бижута участват хора с ментални дефицити.Не на 
последно място, част от изработените изделия ще бъдат предоставени за украса на елхите на няколко 
социални услуги от Община Пловдив, а в тези за деца ще се предоставят и безплатно и комплекти с 
детски книжки за оцветяване, с библейска тематика.В рамките на проекта ще се издаде, съвместно с 
пловдивското издателство „НИТОН”, детска книжка за илюстриране, чието съдържание запознава 
децата от различни етнически и религиозни традиции с коледните празници и символи. Това уникално 
издание в 150 комплекта от по 10 книжки ще се разпространява безплатно, както в рамките на 
демонстрациите, така и при изнесени посещения в някои от социалните услуги на територията на 
Община Пловдив;както и за училищни, читалищни,университетски библиотеки. Целта е да се създаде 
база за съзидателен диалог с християнската култура на Европа, за което очакваме активна публика, която 
да реагира позитивно на вечните семейни ценности за изграждане на устойчиви човешки 
взаимоотношения, базирани на откритият диалог, мира и добролюбието. 

22 605,00 
(67,51 %) 
33 485,00 
 

Предложението  не се свързва по никакъв начин с програмата 
ЕСК. Посветено е на коледните празници и има потенциал да 
се реализира като комерсиална инициатива. 
 
Брой точки: 8,4 
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„ИЗИ 
ИНГЛИШ“ 
ООД 

„Виртуална 
тримониада 
- Знайко” 

Проектът предвижда създаване на образователна игра под името „Виртуална тримониада – 
Знайко”,която цели ученическите и групови посещения в три от основните музеи в град Пловдив – 
природо-научния, археологическия и историческия да се превърнат в забавно, полезно и запомнящо се 
преживяване.Идеята на проекта е да се изработи сайт , където желаещите да посетят горепосочените 
музеи могат да закупят входни билети и игра в пакетна цена. Следва регистрация в сайта и избор на 
АВАТАР, вход през мобилните телефони и приключението започва - пътешествайки из музеите, децата 
ще търсят скритите символи на играта по определени обекти, ще ги сканират и по този начин ще 
получават достъп до забавни, виртуални игри, които да обогатят знанията им по темата и да ги 

11 900,00 
(70,00%) 
17 000,00 

Предложението е неубедително. Характерът му е по-скоро на 
бизнес проект, свързан с туристическите услуги. Прави 
впечатление също че кандидатурата не е придружена с нито 
едно утвърждаващо или подкрепящо писмо от музейните 
институции в града или от ОИ Старинен Пловдив. 
 
Брой точки: 11 
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вдъхновят за следващи открития. Отговаряйки правилно, участниците ще получават бонус точки и 
накрая победителите от играта печелят ваучер с отстъпки от партньорски организации.Като втора цел 
залагаме подобна игра за популярни обекти в Стария град под името „ Виртуална тримониада – ТУР”. 
Разхождайки се из възрожденските улички, гости и туристи на града могат да сканират обекти и да 
получават допълнителна информация и любопитни факти за тях, да играят в екип с други хора и да 
печелят „Тримониада” карта за отстъпки в популярни търговски и туристически обекти в област 
Пловдив.Третото перо в проекта е „Тримониада” карта, която ще облагодетелства клиентите ни с 
намаления от входните цени на билети за културно-историческите обекти, както и обекти от търговски 
характер като магазини, заведения ,ресторанти, събития и други.Четвърто, „Тримониада хоум” ще бъде 
онлайн платформа за отдаване и наемане на частни места за настаняване, като стаи, апартаменти, вили, 
хотели и други. Всеки един потребител може да регистрира имот или да намери място за настаняване по 
време на пътуването си. 

120_LM_
2018 

Средно 
училище 
„Христо 
Груев 
Данов“ 

PLOVEdiv 
Mobile Guide 
- 
туристически 
пътеводител 

Идеята ни е да разработим дигитално мобилно приложение, в което на няколко езика (български, 
английски, руски, немски) ще има информация за значими културно-исторически и емблематични 
туристически обекти в гр. Пловдив. Например: Старинен Пловдив, Античния театър, Римският стадион, 
музеи и др. Приложението ще е предназначено за туристи и граждани на град Пловдив, които ще имат 
възможността да се потопят в атмосферата на града. Mобилното приложение, което ще разработим, ще 
е безплатно и полезно средство за комуникация с потребителите – информацията ще се поднася в 
удобен формат – текст и кратък аудиозапис с основна информация и любопитни факти за съответния 
обект както и 360 градуса панорамни фотографии. Също така ще се използва като навигация до 
набелязания обект.Приложението ще е отворено за актуализиране.Чрез поставяне на учениците в 
активна позиция (ще снимат обектите, ще пишат за тях на български, английски, руски и немски и ще ги 
озвучат на изброените езици) приложението ще придобие атрактивен и нестандартен облик. 
Приложението ще работи по следния начин: От главното меню се избира език след това туристически 
обект от списък. Следващото меню има следните опции: Как да стигнем, Информация за обектите като 
се стартира видео. При избиране как да стигнем, се стартира Google Maps по зададени координати до 
обекта. Можем да стартираме 360 View за 360 градусова панорама. 

1 995,00 
(70,00%) 
2 850,00 
 

Предложението не се отличава с оригиналност и специален 
принос за програмата ЕСК. Проектът е неубедителен.  
 
Брой точки: 10,4 
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Сдружение 

„Консултант
ско бюро 
Напредък 
7“ Пловдив; 
Акроним: 
КБН7 

„Рок 
алтернатива 
- 
различието, 
което 
показва, че 
МОГА” 

Основната цел на проекта е да подобри сътрудничество между различните етноси чрез въвеждане на 
социална иновация, модел за активно социално включване и равни възможности за социална 
интеграция. Той дава възможност да се направи задълбочено проучване чрез експертен подход и да се 
трансферират иновативни практики. Настоящият проект ще изследва подходите, свързани със създаване 
на споделено пространство и дейности в него за деца и младежи от малцинствен произход. Начините за 
организиране и провеждане на предвидените дейности са пряко свързани със социално включване. 
Чрез осъществяване на планираните елементи ще се преодолеят ограничаващи стериотипи. Проектът 
предвижда дейности за проучване и адаптиране на иновативни практики и допринася за трансфера на 
знания и опит във важни области – „ Музика“ и „Образование и развитие на капацитет“ 
Дейност 1:  Проучване и анализ. В рамките на проекта ще бъде проучена и анализирана конкретна 
социална иновация – създаване на споделено пространство за различни етноси. Проучването ще се 
реализира в следните етапи: Идентифициране на целевата група - Скриниране и анкетиране сред 
потенциалните целеви групи. Провеждане на информационни срещи и проучване на нагласите.  
Анкетьори ще проведат своеборазен скрининг и анкетиране сред децата и младежите /и семействата им 
/живеещи в района на «Шекер махала». Изработване на експертен доклад, Провеждане на оценка и 
класиране на кандидатите от целевата група. Дейността ще бъде изпълнена от: екип от 5 доброволци за 
провеждане на скрининг и анкетиране на целевата група; 1 медиатор; 1 експерт от опит в социалното 
включване, 1 експерт социолог. Очакван резултат: Проведено скриниране и анкетиране сред 
потенциалните целеви групи; Изработване на методика и за оценка на потребностите; Експертен 
доклад, оценка и класиране Дейност 2: Създаване на  теоретичен модел на социалната иновация. 
Същото включва: концепция  за създаване на смесено /българо-ромско/ споделено  Рок  пространство и 
програма за реализиране на събития в него. Разработване на модулна програма - програма за  
обучения; програма за организиране и провеждане на дейностите, свързани с реализиране на 

28 760,00 
(69,54 %) 
41 360,00 

Някои от избраните теми и подходи не са релевантни спрямо 
целевите групи, към които този проект е насочен. Проектното 
предложение не отговаря на целите и приоритетите на 
настоящата отворена покана.  
 
Брой точки: 10 
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планираните събития; описание на пространството. Дейността бъде изпълнена от: 1 експерт от опит 
социално включване; 1 психолог – консултант; 1 медиатор. Очакван резултат: Създаден теоретичен 
модел на социалната иновация, който включва: концепция  за създаване на смесено /българо-ромско/ 
споделено  рок  пространство и програма за реализиране на събития в него. Разработена модулна 
програма. Дейност 3: Популяризирането на  иновативнитата практика ще бъде популяризирано чрез 
организиране и провеждане на  семинар за представяне на теоретичния модел на социална иновация с 
проектния екип, заинтересовани страни и представители на целевата група; Финално адаптиране на 
модела според получената обратна връзка от семинара; Обществеността ще бъде запозната и ще бъде 
официално презантирано провеждането на планираните изяви на сцена и ще бъде привлечена 
публика.Разработване и издаване на журнал под наслов – „Заедно – еднакви в различието“ с цел  
разпространение сред публики и заинтересовани лица на планираните събития. Начин на изпълнение: 
Дейността бъде изпълнена от: екип от 5 доброволци за провеждане на информационна кампания и 1 
организатор – събития. За семинара: Предвижда се наем на зала; Изработване на информационни 
материали: 500 броя рекламни брошури; банер 1 брой.Предвижда се кетъринг за организиране на кафе-
пауза; Издаване на  журнал под наслов – „Заедно – еднакви в различието“ с цел  разпространение сред 
публики и заинтересовани лица в тираж 200 броя Очакван резултат: Организиране и провеждане на 
семинар; Издаден информационен журнал в тираж 200 броя; … /извадка/ 
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АНИМАРТ 
ЕООД 

Анимационн
и филми от 
цял свят - 
Пловдив 
2019 
посреща 
ЗЛАТНИЯТ 
КУКЕР 

С този проект, като директор на фестивала, въпреки че съм родена в София и правя фестивала си там 
вече 10 години, искам да дам чрез изключително стойностни събития любовта си към един от най-
красивите и специални за мен градове - Пловдив! Жителите и гостите на Пловдив ще видят една спец. 
селекция от анимационни филми, дело на български и европейски аниматори, наградени по време на 9 
издания на МФАФ „ЗЛАТЕН КУКЕР-СОФИЯ“. Идеята е фестивала в Пловдив да бъде от 15 до 19 май 2019 
г. като продължение на 10 Юбилейно издание от 7 до 12 май 2019. Помолили сме за оферта и 
ангажирали дати в 3 зали в Дом на културата “Борис Христов” Пловдив, в случай че спечелим с проекта. 
В 5 дни ще бъдат представени чрез най-добрите си анимационни филми 28-те държави от Европейския 
съюз! В зала от 522 места ще бъдат офиц. церемонии по откриване и закриване на фестивала с 
прожекция на наградени филми, худ. програма която представя фолклорни традиции и съвременно 
изкуство на България, Карнавално шествие с костюми и маскоти и коктейл. В залата от 120 места ще има 
всеки ден по 4 прожекции. А в залата от 80 места - майсторските класове и анимац. работилница. Ще 
покажем филмите в 10 категории: филми за деца, студентски, пълнометражни, късометражни, еко-
филми, музикални и др. Ретроспекция с филми на двама велики български аниматори: Пр. Пройков и 
Румен Петков. Специален акцент ще имаме към пловдивските ни аниматори, членове на асоциацията 
която създадох, за да събера бълг. аниматори в общност, БАНХА „Пр. Пройков“! Всеки един от тях ще 
направи майсторски клас, в който ще покаже постиженията и филмите си - общо 10 аниматори! С 2 
изложби на знакови места в Пловдив: 1/Изложба с произведения на Пловдивските ни аниматори и 
студенти по анимация - във фоайето на Дом на културата “Борис Христов”. Ще покажем и стари кукли, 
участвали в анимац. филми от 70-тте години в САФ Киноцентър Бояна. 2/Изложба на открито в парка Цар 
Симеоновата градина и Пеещите фонтани от конкурса за любим анимационен герой на децата. Ще 
опънем въженца с щипки на дърветата около фонтана и ще закачим детските рисунки. В деня посветен 
на децата на Пловдив:Анимац. работилница - „Нарисувай своя любим анимационен герой“ с участие на 
деца и ученици от малките класове. Демонстрации на различни анимац. техники - рисувана анимация, с 
изрезки и стопмоушън анимация. Имаме награди и дипломи за най-добрите, ще прожектираме 
поредица от анимирани детски филми. Анимационната работилница за деца ще бъде водена от 
известните пловдивски аниматори. Ще анимираме заедно алафрангите от стените на къщите в Стария 
град - да се насладят всички как цветята в алафрангите оживяват и разцъфват!(Алафранга - през епохата 
на Възраждането — малка полукръгла засводена ниша, украсена със стенопис, обикновенно с цветя). С 
акцент към историята и културата на града ще снимаме всички събития на фестивала и знакови места от 
града професионално, така че след завършването му ще направим филм за провеждането на ЗЛАТЕН 
КУКЕР в Пловдив. Ще подготвим и отпечатаме подробна програма и ще направим  реклама с репортажи 
и интервюта в местната телевизия Тракия и др. медии. 

41 147 ,00 
(69,56 %) 
59 157 

Проектът предлага гостуване на софийски фестивал на 
анимационното кино в Пловдив като продължение на десетото 
издание на фестивала. Прави впечатление, че гостуването е 
организирано еднократно, няма предвидено трайно изнасяне 
на съдържание от фестивала. Липсва местен партньор за 
реализацията. Предложението не се припокрива с целите на 
програмата ЕСК. 
 
Брой точки: 14 



 

14 
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„Интертор
го“ЕООД 

„ХЕЛОУИН 
ПО 
БЪЛГАРСКИ„ 
- Детско 
звънко шоу с 
кукери и 
гайди. 

Проекта предвижда организиране и провеждане на детско шествие с кукери и гайди - „ХЕЛОУИН ПО 
БЪЛГАРСКИ„, което е своеобразна връзка между традиционните български обичаи и шумно празнувания 
от децата празник Хелоуин. В проекта се предвижда съвместно с частни детски занимални и дом за деца 
от гр.Пловдив да се организират детски ръкоделнички за изработка на костюм за хелоуин по подобие на 
българските кукерски костюми с цел участие в шествието, за целта по проекта ще бъдат закупени 
материалинеобходими за изработката на костюмите – платове, вълна, гланцирана хартия, картони, 
лепила и хлопки.Предвижда се в работилниците да бъдат привлечени 300 деца от Пловдив, които да се 
занимават в периода 01 август – 31 септември с изработката на своите костюми за участие в дефилето за 
хелоуин и да научат повече за българския кукерски обичай и за празника Хелоуин. На 22 септември ще 
се проведе викторина с награди за децата взели участие в работилниците, темата на викторината ще 
бъде „Прилики и разлики между националния кукерски обичай и хелоуйн“.Със стартирането на проекта 
се предвижда обявяване началото на конкурс под надслов „Най-добър любителски филм за проекта 
Хелоуин по български“, който трябва да включва представяне на всички дейности по настоящия проект. 
Всички получени любителски филми ще бъдат оценени и най-добрият ще получи награда дигитална 
видеокамера. На 31 октомври ще се проведе звънко вечерно дефиле, което е с конкурсен характер и ще 
се предвожда от родопски гайди, последвани от специално поканени за проекта кукерски състави от 
различни населени места в страната. Кукерите звънко и шумно преминават от Римски стадион до 
площад Централен, където всеки състав представя своят традиционен танц. След което отделните 
състави ще бъдат оценени по силата на получените аплодисменти измерена с шумомер. Съставът 
получил най-силните аплодисменти ще получи почетна грамота.Кукерското шествие ще бъде 
последвано от децата, взели участие в ръкоделничките,които ще дефилират в собственоръчно 
изработените костюми, които ще звънят със звънчета, кречетала и хлопки и ще хвърлят бонбони за 
децата гости на събитието.По време на дефилето площада до фонтана ще бъде осветен и озвучен, 
където ще играе детски фолклорен състав от Пловдив. Всички участници в дефилето се обявяват от 
водещ. Предвижда се вечерта да завърши с фойервеки.Медийното представяне на проекта ще бъде под 
формата на 500 бр. печатни дипляни, ПР публикация на сайта на Списанието с линк към фб страницата 
на списанието, както и изработка и разпространение в YouTube на видеорепортаж за събитията по 
проекта. 

34 080,00 
(70%) 
48 560,00 

Проектното предложение е неубедително и предлага 
реализацията на противоречиво по своя характер съдържание, 
което носи потенциал да създаде серия от недоразумения. 
Предложението не кореспондира с целите на настоящата 
отворена покана. 
 
Брой точки: 9,8 
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Иглика 
Юлиянова 
Коджакова 

Творчески 
манифест 
/Creative 
Manifesto 

Изложбата от десет платна (90х80см), материал акрил. Темите на творбите се ориентират от детските 
модни тенденции за 2019 / 20г по WGSN компания за прогнози и анализ на данни.Свободен стил / 
Свободен стил /Освободен поглед към модата. Опорни точки са добросърдечност, независимост и 
изобретателност.Направления1. Повече е повече: максимализъм, комбинация от стилове от 80-те в 
пъзел с геометрични десени2. Чувството за хумор е ключова: разговорни печатни графики, умни следи3. 
Лого или нискокачествени дизайни имат моден статус: знаци и реклами от ежедневието,предизвикват 
се нормите за вкус и стил Палитра Необичайни палитри, динамични обрати, нюансирани сиви, цветни 
акценти, обогатени тъмни, метални вариации.Светла магия / Светла магия Модата привлечена от 
природата сега се обръща към мистичното и загадъчното на Светлата магия. Изображенията и десените 
са установени в дивата растителност, но от този момент с фантастичен оттенък и тайнствени свойства. 
Разкриване на древни ритуали, истории вдъхновени от магия, музика, фолклор и чудесата на 
природата.Направления1. Дизайна е заложен в природата: камуфлаж, селски пейзажи2. Горите са ключ 
към вдъхновение: събирани неща от горски разходки, цветя3. Мистични теми: оракулски символи 
Палитра:Необичайни зелени, богати тъмни, сияйни сиви, ярки акценти, необичайни цветови 
съчетания.Изпълнена цел / Цел Пълна Концепцията за добре прекарана време и ценност в забавяне на 
темпото. Пресъздават се ретро обекти, вдъхновени от домашната бит и близкото минало. Дизайнерите 
вземат най-доброто от миналото, за да вдъхновят бъдещето и да създават красиви произведения извън 
времето.Направления1. Рециклиране на миналото: ретро тапети, стари приспособления и обекти2. 
Фокус към ръчни изделия: скици, детайлни бродерии, сложени жакарди3. Мирен протест: позитивни 
слогани, призиви за активностПалитра Неутрални цветове, топли пастелни тонове, богати тъмни. 

12 393,00 
(70 %) 
17 705,00 
 

Въпреки художествените качества на включените в проекта 
творби, предложението не кореспондира с целите на 
настоящата отворена покана. 
 
Брой точки: 6,8 
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Модо 
България 

Семеен 
оркестър / 

Проектът „Семеен оркестър“, развит в периода 15.12.2018 – 01.10.2019 се състои от три етапа: 1. 
набиране на участници, 2. репетиционен процес и 3. заключителен галаконцерт. Проектът цели диалог 

73 690,00 
(61,49 %) 

Проектът не кореспондира с целите на настоящата отворена 
покана. Предложеният бюджет е завишен, а целевата 
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ЕООД Family 
orchestra 

между хора на различни възрасти и с различен произход,заздравяване на връзката между артисти и 
публика, иновативни образователни техники, разпространението на “сериозната” музика сред широката 
аудитория.60 участника могат да бъдат всички пловдивчани, които желаят да съпреживеят това 
неповторимо събитие - да правят музика заедно със своето семейство на акустични инструменти. 
Минималната възраст за участие е 10 години, без горна граница.Задължително условие, отнасящо се 
само до един от членовете на семейния колектив, е владеенето на минимум средно ниво на даден 
музикален инструмент. Отворени за гости ще бъдат репетициите в най-стария пловдивски парк 
“Дондуковата градина”, генералната в парк „Бунарджика“ и финалния галаконцерт в залата на комплекс 
СИЛА. Жури при селекцията на кандидатите ще бъдат менторите на проекта, които ще водят отделните 
оркестрови групи по време на репетициите. Кандидатства се чрез подаване на заявка онлайн или по e-
mail с включено видео, демонстриращо инструменталните умения на единия член от семейния 
ансамбъл. Приоритетна за избора ще бъде готовността на кандидатите да се ангажират с участие за 
целия период на проекта.Проектът ще се осъществи в партньорство с Музикалното училище в Пловдив, 
където ще се провеждат всички репетиции в неделни дни.Кулминацията на проекта е планирана за Деня 
на музиката, 1 октомври 2019 г., когато ще се проведе гала концерт-спектакъл, представен от семейния 
оркестър. В програмата ще бъдат включени откъси от най-обичаната европейска класическа музика. 
Декорът на сцената на театъра ще бъде изготвен специално за събитието, с елементи, символизиращи 
Европейската Столица на Културата, преходът между основните музикални стилове в класиката, 
историческото значение на Пловдив като древноримско културно средище с поглед в бъдещето. 

119 840,00 аудитория е значително ограничена. 
 
Брой точки: 12,2 
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Фондация 
„Критичес
ки 
Пътеки“ 

„Паметницит
е 
проговарят“ 

Монументалните паметници от времето на социализма са неделима част от обществената градска среда 
в Пловдив и в страната. Замисляни в комплексен синтез с архитектура, градоустройство,озеленяване и 
декоративни монументални изкуства,те имат важна социална функция,предоставяйки отворен достъп 
към общественото пространство, възможности за общуване между хората и интерактивни контакти с 
изкуството и заобикалящата го среда. Като част от общото обезценяване на наследството от социализма 
през последните близо 30 години, една огромна част от тях са загубени, занемарени, ограбени, или 
вандализирани. Тези които са запазени, често се оказват активни и неволни „участници“, дори „в 
центъра“ на разгорещени политически теми, събития, и протести. Много от тези паметници са свързани 
директно с местната история и я отразяват в богато визуално съдържание, но те, както и техните автори, 
тънат в анонимност, невидимост, и забрава.Настоящият проект цели да противостои на деградирането 
на паметниците от времето на социализма. Предлагайки цялостно преосмисляне на тяхната социална 
функция, художествена стойност, и културно-историческо значение, в местните му и глобални 
измерения, проектът цели да изучи паметниците в контекста на цялостната градска среда, да ги 
интегрира като част от историческото и културно наследство на града и да ангажира широката 
общественост около проблемите на социалистическото художествено, архитектурно, и културно 
наследство. Фокусирайки се върху периода на социалистическия модернизъм (1963-1989), проектът ще 
се ангажира с издирването, документирането, историческото проучване, и анализа на ключови 
паметници в града, като ще предложи исторически реконструкции, нови интерпретации, и нови 
възможности за активиране на паметниците и средата около тях. Ще бъдат включени както известни от 
периода примери като Братската могила (1974), така и непознати паметници в тяхното 
разнообразие.Проектът включва научно-историческо изследване с интердисциплинарни методологии и 
критически рамки; генериране на обществено-достъпна информация за паметниците и тяхната връзка с 
пространството, архитектурата, и историята на града (в печатни материали и в интернет); изложба на 
документални, снимкови и печатни материали свързани с историята на паметниците; обществена 
дискусия за съдбата и функцията на паметниците в годините на постсоциализма; организиране на 
пешеходен тур „По следите на соца.“ Тези дейности целят да допринесат за дългосрочното архивиране, 
опазване, и реставрация на паметниците в града. 

72 500,00 
(67,07 %) 
108 100,00 
 

Изследователски проект, който въпреки безспорно важната 
тема, не отговаря на приоритетите на настоящата отворена 
покана и на етапа на подготовка на програмата ЕСК. 
 
Брой точки: 12,8 
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Фондация 
„Сингъл 
Степ“ 

Мултидисци
плинарна 
артистична 
работилница 

Преобладаващата част от тийнейджърите и младите ЛГБТИ хора в България, които живеят в малки 
градове и села, нямат възможност да се изразяват свободно, да установяват връзка със своите 
връстници или да се подкрепят, да споделят своите интереси, артистични идеи или да бъдат открити за 
сексуалността си без риск пред своите приятели и съученици. Това води до много психични проблеми, 

15 600,00 
(69,83%) 
22 340,00 

Стратегията, с която проектът планира да постигне заложените 
цели, не отговаря на съвременните подходи. Проектът не 
кореспондира с мотото на програмата “Заедно”. 
Брой точки: 8,4 
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CampOUT рисково поведение и мисли за самоубийство, за което говори и нашият опит в рамките на година 
предоставяни услуги за психологическа подкрепа в цялата страна. За да осигурим безопасно 
пространство за тези млади хора да творят и да бъдат себе си, планираме да проведем 
мултидисциплинарната артистична работилница CampOUT в рамките на седмица,насочена към млади 
български ЛГБТИ артисти.Целта ни е CampOUT да се превърне в ежегоден формат, който да осигурява 
пространство за група от 12 сериозно маргинализирани и невидими млади хора – да изразяват 
собствените си художествени идеи, да се научат как да се справят със социалната изолация и 
проблемите на психичното здраве чрез различни жанрове в изкуството и да имат шанс да бъдат 
вдъхновени и мотивирани от утвърдени професионални ЛГБТИ артисти от България и чужбина, за да 
придобият самочувствието да творят и да бъдат себе си. По време на работилницата участниците ще 
учат повече за отделните жанрове с ментори и ще работят заедно в рамките на общ артистичен 
проект,който ще бъде изложен публично в Пловдив. Общият артистичен проект ще обхваща различни 
жанрове, включени чрез уъркшопи и ще обединява работите на всички участници под обща 
тема.Нашата собствена практика с работа с ЛГБТИ младежи доказва, че мнозинството от тях все още 
изпитва сериозни затруднения да се разкрие пред родители, близки, приятели и съученици. Ето защо 
смятаме, че този проект може да се превърне в платформа за включване на тази социално изолирана 
група, която да демонстрира силата на изкуството за положителни социални промени и за стартиране на 
диалог по обществено значима тема. 
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Сдружение 
„Асоциация 
за развитие 
на 
младежки 
инициативи
“ – А.Р.М.И. 

Потапяне в 
културата в 
360° - 
Културните 
пластове на 
Пловдив / 
Immerse into 
the culture in 
360 o – 
The cultural 
layers of 
Plovdiv 
 

Проектът предвижда създаване на късометражен рекламно-туристически и научно-популярен филм за 
Пловдив, реализиран във формат виртуална реалност (VR), създаване на VR мобилно приложение за 
Android и iOs и публикуването му в Oculus Store, представяне пред широката общественост със 
специализирано оборудване (очила и слушалки, столове с рoтация 360, промо екран). Филмът ще бъде с 
времетраене 7-10 минути и ще включва до 10 основни сцени, всяка с между 1 и 4 подсцени,подбрани 
така, че да представят различни исторически епохи и/или емблематични места за съответния времеви 
период. Разказът следва историческата хронология, започвайки с това, че Пловдив е най-стария 
регистриран град в Европа и 6-ти в света, засягайки основните по важност за историята на селището 
елинистична, римска, ранно-християнска епохи, Средновековие с акцент върху късното – Възраждане, 
следосвобожденски период – края на 19-ти и/или началото на 20-ти век и съвременност. Историята ще 
бъде представена от гид (глас зад кадър и/или имплементиран реален водещ, облечен според епохата, 
която съответната сцена онагледява или интегриране на 2D визуални елементи показващи модата на 
времето) снимков и 2D видео материал, информационни секции,карти и/или компютърна анимация. 
Готовият продукт ще може да се гледа със специализирано оборудване, като по този начин се постига 
пълно потапяне в емблематичните за града култура и история места, включени във филма. 
Наблюдаващите ще получат усещането за реално присъствие, а продуктът ще провокира у тях напълно 
нови и докосващи всички сетива емоции. Примерни обекти:античен форум, стадион, театър, Голямата и 
Малката Базилика , сграда „Ейрене“, Старият град – пред къщата на Цанко Лавренов, Двор на 
Етнографския музей (Куюмджиевата къща), интериор къща (Балабанова и Георгиади – експозиция 
„Възраждане“ на ИМ Пловдив) екстериор: гребна база,Пловдивски панаир , Капана -улицата на 
съвременните култура и занаяти, Бачковски манастир и Асенова крепост. 

55 400,00 
(70,00%) 
79 141,00 
 

Проектът е от множеството предложения с туристическа 
насоченост. Предложението не кореспондира с програмата 
ЕСК и с целите на настоящата отворена покана. 
 
Брой точки: 8,2 
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Лилия 
Димитрова 
Кукучева 

Концерт за 
орган и глас 

Работно заглавие на концерта: „Baroque music wants to touch you“.Бароков концерт на органа в залата на 
Историческия музей в Пловдив.Композиции от три поколения учител-ученик от Северно-Германската 
школа: Йохан Себастиян Бах, учителя му Дитрих Букстехуде, влиянието на Георг Бьом върху Бах и най-
талантливия ученик на Майстора, Йохан Лудвиг Кребс. Прелюдии и фуги, хорални прелюдии и 
сопранови арии от кантати на тези композитори. По време на концерта ще се излъчва от компютър на 
екран „презентация“: художествен превод на ариите,превод на хоралните текстове, върху които 
композиторите са създали хармонизации, портрети на самите композитори, както и картини на 
художници от епохата на Барока, отразяващи съответното библейско събитие, например. 

6 000,00 
(100%) 
6 000,00 

Предложението не кореспондира с целите на настоящата 
отворена покана.  
 
Брой точки: 8,2 
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Никола 
Димитров 
Балимезов 

Погледни на 
горе 

Погледни на горе е фотографски проект вдъхновен от архитектурата на Пловдив, възрожденските къщи в 
Стария град, къщите от началото на 20-и век по централната част на града, жилищните квартали 
изпълнение с блокове и модерните сгради от началото на 21 век.От първия момент, който проходим ни 

3 530,00 
(53,44 %) 
6 606,00 

Проект за самостоятелна фотографска изложба, за който не е 
ясно по какъв начин кореспондира с целите на програмата на 
ЕСК.  
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казват да си гледаме в краката, за да не паднем, толкова много ни се повтаря, че безвъзвратно ни се 
загнездва в мозъка още от деца. Ходим из града и гледаме надолу, а от както смарт телефоните станаха 
масови сме забили глави в светещия дисплей и просто пропускаме красотата около нас.С този проект 
искам да покажа какво пропускаме в забързаното си ежедневие и какво ще видим ако спрем за миг и 
погледнем нагоре. Погледнем на горе поемем си дълбоко дъх възхищавайки се гледката.Проекта е 
разделен на два етапа. Първия е заснемане на архитектурни фотографии под специфичен ъгъл близък до 
този, при който човек гледа на горе и ще бъде използван обектив с фокусно разстояние от 50 мм, този 
обектив има най-близка перспектива до тази на човешкия поглед.Всички фотографии ще са с 
минималистична визия показвайки елементи от сгради или цели такива.Втория етап е подготовка и 
представянето на фотографиите пред публика чрез организирането на изложба, която ще е микс от 
класически представени фотографии (разпечатани на хартия и рамкирани) и аудио-визуална 
презентация.Първия етап реално вече е започнат и планирам да приключи юли 2019. Втория етап 
започва с подготовка на фотографиите за изложба и приключва с реализирането на изложбата, 
ориентировъчно края на септември началото на октомври.Приложно може да видите няколко от 
първите фотографии, въпреки, че не ясно дали ще влязат в крайната селекция. 

 
Брой точки: 7,6 
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У ПАРК 
Галерия 
ЕООД 

Пост мит 
Програмна 
серия 
изложби и 
събития в 
галерия U 
P.A.R.K. за 
2019 г. 
 

Програмна серия изложби и събития в галерия U P.A.R.K. за 2019 г. с три кураторски проекта и девет 
самостоятелни изложби на Леда Старчева, Валентин Стефанов и Нина Ковачева, Десислава Унгер,Камен 
Старчев, Димитър Генчев, Калина Мавродиева и Юлиян Таков, Георги Ружев, Георги Донов,Дан 
Тенев.Програмата интерпретира последните 20 години през тенденциите за изследване и 
освобождаване от образа. Изложбите кадастрират пространства в празното поле, случващо се между 
мита,устойчивия образ и агресивното изображение на хипер реалността. Целият проект изследва 
погледът на съвременния човек и артист към изкуството през миналото, кодирано в конвенционалната 
форма на образа. Тази визуална археология има и своя радикална функция: тя оголва погледа на 
художника в отношението му към изображението в различни степени, модалности и лични тези. Като 
снабди зрителя с такава фактология проектът ще постави в центъра взаимодействието: изкуство-образ-
мит-общество и неговото реситуиране в съвременността като индивидуално определена епоха.В 
контекста на серията изложби, дело на същия колектив, започнати от Тялото на Орфей (2016г.),Вместо 
глава на поета (2017г) и Капитални гледища: омаж за Юлия Кръстева или своеволен преглед на нещата, 
каквито ги заварихме (2018г) програмата е едновременно интелектуално предизвикателство и 
естетически норматив.Общите изложби, в началото, средата и края на 2019г. ще обобщават отделни 
тези и насоки в изследването с по-конкретни задачи обусловени от темите на ЕСК в контекста и чрез 
средствата на визуалното изследване.Изложбите ще бъдат придружени с разговори с авторите и guided 
tours от самите тях, а общите изложби, ще бъдат представяни от кураторите в дискусионен контекст в 
срещи с публиката. 

40 400,00 
(68,75 %) 
58 760,00 

Проектът е за едногодишна програма на една от частните 
пловдивски галерии без яснота, как тази програма се свързва с 
програмата ЕСК. Проектът не съответства на целите на 
настоящата отворена покана. 
 
Брой точки: 13,8 
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СДРУЖЕН
ИЕ 
&quot;ЕШ
КОЛА 
СЕНЗАЛА&
quot; 

Заедно в 
кръга на 
Capoeira – 
бразилско 
наследство и 
култура на 
гости в 
Пловдив 

Целта на проекта е дългосрочно подобряване на културния климат в Пловдив, постигане на 
положителна промяна сред неговите жители и развиване на общуването помежду им, чрез 
разширяване на културния периметър, а именно провеждането на бразилски уикенд с традиционни за 
културата музика и танци, представени по модерен начин.Събитието е разделено на два дни в 
бразилски уикенд, като първия ден (събота) се предвижда открит workshop (танцувални работилници) и 
тренировки за всички гости на събитието, с цел представяне на основните стъпки и в последствие 
включването на гостите в събитието. В пиесите са предвидени да участват професионални капоейристи и 
практикуващи от България и чужбина, които също ще бъдат гости на събитието.А на втория ден е 
същинското събитие, а именно концерт с изпълнението на класически бразилски песни в съвременен 
вариант, изпълнени от петима професионални бразилски изпълнители и трима музиканти от България. 
Музикантите се състоят от двама вокалисти/китаристи (класическа китара) от Бразилия, трима 
перкусионисти от Франция и трима музиканти от България, които е предвидено да се включат в 
концерта с ритъм инструменти (бас и перкусии) и традиционни капоейра инструменти като беримбау, 
пандейро, атабак, агого. Втората вечер е разделена на три основни части (пиеси),които представят 
различни характерни стилове. В първата пиеса са включени класически музикални произведения, 
представени в боса-нова и самба вариант. Втората пиеса включва в себе си афро-бразилското изкуство – 

15 015,00 
( 70,00%) 
21 450,00 

Проектът е интересен, но не попада във фокуса на мисията на 
ЕСК и конкретните необходимости на програмата на ЕСК. 
 
Брой точки: 8 
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капоейра – включително традиционната ѝ музика, демонстрация на бойни танци и акробатика. В третата 
основна пиеса, изпълнителите представят индианско-бразилското изкуство – макулеле, което се 
характеризира със специфични групови хореографи.За целите и изпълнението на проекта е предвидено 
наемането на оборудвана зала, предоставяща възможност за жива музика и пърформанс. Също така, 
между пиесите е предвидено включването на DJ с богат опит в южно-американската и бразилска музика, 
който да осъществява преходите между различните пиеси.В заключение може да се каже, че 
провеждането на бразилска вечер напълно отговоря на целите на Пловдив – европейска столица на 
културата и допринася за обединяване на пъстрото разнообразие от групите и културите, било то в 
Пловдив или световен мащаб. „Заедно“ е движещата сила, която е успяла да изгради и съхрани 
различните етноси, поколения и националисти в Бразилия и да я издигне в една от най-екзотични 
културни дестинации в света. 
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Сдружени
е „Алианс 
за 
регионалн
о 
сътруднич
ество и 
развитие“ 

ТВОЯ 
ПЛОВДИВ В 
НАШАТА 
БЪЛГАРИЯ 

Проектът цели да възстанови и укрепи връзката на българите в чужбина с родината им на тази 
изолирана общност по иновативен начин чрез срещата им в и с Пловдив и провеждането на обучителен 
лагер по говорим и писмен български език, българска история и култура, ролята и мястото на 
кирилицата за Европа и света. Проектната идея ще даде достъп на българчетата по света до езиков лагер 
по български така както много деца и младежи посещават чуждоезикови лагери.Предвиждаме в 
рамките на две по десет дни (общо 20 дни) през 2019 година да проведем два обучителни лагера с 
четири групи по пет участника, в т.ч. 4 деца и младежи до 25 години и 1 лидер над 18 години (общо 20 
участника в група или всичко 40 участника). Лагерите ще се проведат в Пловдив съобразно програмата с 
културни събития. С всяка група ще се ангажира обучител с познания на говоримия от тях език (общо 4 
обучители), който ще ги придружава при посещенията по културните събития и историческите и 
туристическите обекти и един медиатор (всичко екип от 5 човека). Ще се реализират срещи с 
представители на културните и творчески среди на Пловдив и посещения. В програмата ще се включи 
изготвяне на родословно дърво за всеки един от участниците с информация за произходът им и родните 
им места.Обучителните програми ще се развият в посока учене на български език, българска история и 
български фолклор и култура. Като допълнителен ефект към чисто образователния аспект ще се постигне 
укрепване на връзките на българите зад граница с родината им, осъществяване на нови запознанства 
както между участниците така и с местните хора, с акцент върху представянето на Пловдив като 
културно-историческа и туристическа дестинация.В края на престоя по метода „Световно кафене” всяка 
от групите ще има за задача да развие свое послание и обещание към Пловдив и България на български 
език и да преведе казаното от другите на  езика на страната от която идва. Всички текстове ще бъдат 
публикувани в специално създадените страници и групи за проекта в социалните мрежи. Чрез тях всички 
обхванати в проектните дейности ще имат възможност да поддържат дигитално връзка помежду си и да 
споделят идеи, мисли и чувства свързани с България. 

42 900,00 
(62,17 %) 
69 000,00 

Идеята за организиране на езикови лагери по български език е 
интересна и има потенциал да се развие като 
предприемаческа инициатива. Разходът не е обоснован в 
рамките на програмата ЕСК. 
 
Брой точки: 8,6 
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Фондация 
„Детски 
книги” 

Срещи със 
съвременнит
е детски 
книги чрез 
Награда 
„Бисерче 
вълшебно” 
2019 

Основна цел на проекта е да насърчи четенето сред децата от 5 до 16 г. и интереса им към съвременните 
детски книги. „Бисерче вълшебно” им дава възможност да определят победителите чрез онлайн 
гласуване. Тя е единствената книжна награда в България с изцяло детско жури.В периода февруари – 
април децата гласуват в 4 възрастови категории (художествени) и 1 категория за нехудожествени четива. 
Книгите победители се обявяват на церемония в края на април и получават статуетки, а за гласувалите 
деца има томбола с награди. Чрез книжни пикници и срещи с писатели/книги проектът изгражда 
интерес у децата към четенето и посещението на културни институции (библиотеки, читалища).- От 
февруари до април 2019 г. ще се срещнем с деца (Пловдив и София – 4 срещи, по 1 във Варна,Велико 
Търново и др.) в училища, читалища, библиотеки и ще ги запознаем с книгите. Ще проведем и 3 книжни 
пикници в Пловдив за запознаване на децата с книгите и правилата за гласуване. Традиционно ще се 
включим в „Маратон на четенето”, «Младият Пловдив чете» 2019 и „Нощ на литературата” 2019.- За 
четвърти път ще проведем кампания „Активните бисерчета”, в която децата стават посланици и 
популяризатори на наградата и книгите сред своите връстници. 5-те най-активни „бисерни” отбора 
печелят гостуване на български детски автор в техния град.- Ще поставим начало на Литературни 
клубове „Бисерче вълшебно“ за отглеждане на млади критици, които да правят предварителна селекция 
на номинациите в следващи издания.Втора цел е да запознаем библиотекари, учители и родители с 

10 230,00 
(69.92 %) 
14 630,00 

Проектът се състои във финансиране на съществуваща 
национална награда за четене сред децата, като разходите 
включват основно производството на наградата и 
организирането на няколко инициативи в рамките на събития 
от културния календар. Проектът не кореспондира с целите на 
настоящата отворена покана. 
 
Брой точки: 10,8 
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новите заглавия, а наградата да им служи за ориентир в подбора на четива за децата. За тяхно 
улеснение ще поддържаме актуализиран сайт с полезна информация, работни материали за 
насърчаване на четенето и интерактивни игри за четене с разбиране.Трета цел на проекта е да 
популяризираме съвременните български детски автори и илюстратори.Номинираните в наградата 
книги от български автори ще изпратим за фонда на Internationale Jugendbibliothek в Мюнхен. 
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Casanova+
Hernandez 

TOBACART: 
Tobacco City 
Museum of 
Augmented 
Reality Art 

ТОБАКАРТ е изскачащ музей на съвременното изкуство, който повторно използва изоставени сгради на 
град Пловдив за програмиране на различни видове постоянни и временни изложби, използващи 
технологията за увеличена реалност. Музеят е разположен в обществените помещения, без да се 
прекъсва нормалното им функциониране. Тя е безплатна, отворена за всички и ще бъде отворена за 
период от една година през 2019 г., докато Пловдив е домакин на Европейската столица на културата. 
Уебсайт на музея информира за музея и програмата му за временни изложби и събития. Тя предоставя 
карта, която показва препоръчителен маршрут, и информира за стъпките, които трябва да изпълните, за 
да изтеглите приложението музей. за смартфони и таблети. Безплатни листовки, разположени в 
основните културни и развлекателни места на града, ще информират гражданите и посетителите за 
музея, включително и картата, която показва местоположението на изложбените зали в града. 
Посещението в музея започва в тютюневия склад, където се намира SLAD и където в крайна сметка 
посетителите могат да съберат листовката с маршрута на посещението. Музеят се състои от осем 
изложбени зали, които са градски пространства и фасади на исторически сгради, където са показани 
произведенията на изкуството. Реализираната технология за реалност позволява на посетителите да 
визуализират текстовете и изображенията по стените на изложбените зали със смартфони или таблети. 
Приложението. разпознава тракери; и зарежда изображения и текстове. Някои от тях обясняват 
историята на сградите и промените, произведени по това време, а други показват художествени 
произведения, създадени от различни художници. AR технологията позволява бързо променяне на 
изложбената програма, излагаща много различни видове художници, които работят на различни места в 
Европа. TOBACART е експериментален проект, който преосмисля концепцията за Музея на изкуството, 
привличайки много различни видове аудитории и приканвайки много групи да участват. 

39 120,00 
( 69,88%) 
55 980,00 
 

Идеята за дигитален, нематериален музей, който може да 
бъде пренесен в различни обществени пространства е 
интересна и би привлякла публики, но в конкретното проектно 
предложение липсва достатъчно предварително проучване на 
възможностите и условията на избраните локации, както 
липсва и достатъчно яснота на предложението. Проектът е 
неубедителен. 
 
Брой точки: 13 
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ATELIER 
CAMOUFLAG
E 

Atelier Camouflage е изследователски проект за потенциала на камуфлажа като практика на 
екологичното изкуство, замислена от художника Hilario Isola. Проектът започна от изучаването на 
техниките, използвани през Първата световна война, за да се скрият структури и военни райони. Името 
на проекта се отнася до участието на художници на Френската академия в използването на техники за 
рисуване, за да се променя възприемането на земята в тази рамка. Живеем в епохата на появата. 
Camouflage прави точно обратното: нещата изчезват. Hilario Isola превръща първоначалната цел на 
камуфлажа в форма на екологично изкуство, за да създаде нови, неочаквани и магически гледни точки 
за градския и селския пейзаж. Ателие Camouflage има за цел да смекчи въздействието на инвазивни 
"обекти" в ландшафта, като променят външния си вид или възприятие като нов инструмент за изкуство 
за "възстановяване" на пейзажа от раните, причинени от индустриализация, урбанизация и екологична 
експлоатация. В този случай художникът предлага нова ателие Camouflage интервенция преобразува 
обект или място, нуждаещо се от градска или екологична регенерация, да се идентифицира заедно с 
местната общност. За да определи контекста, върху който трябва да работи, художникът ще работи с 
група ученици и / или жители по време на работна среща. Обектът (като сграда, техническа структура, 
подпорна стена и др.) Би могъл да бъде избран измежду вече споменатите в клъстера "Urban Dreams". 
Броят на художествените предложения ще бъде замислен въз основа на процеса на слушане, разказите 
на участниците и изучаването на местната художествена история и ландшафт, след това се споделят и 
подбират колективно. Интервенцията "Ателие Камуфлаж Пловдив" може да се реализира с използване 
на до 600 кв.м. тъкани, произведени в Италия с подкрепата на българската Синтерама дивизия и 
дарение на град Пловдив като постоянно съоръжение. 

40 510,00 
евро 
( 51,80%) 
78 210,00 

Проектното предложение е планирано без установен местен 
партньор, което силно ще възпрепятства реализацията му. Има 
некоретно попълнени формуляри. 
 
Брой точки: 10,8 
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Фондация 
„БГ Прес 
Фото” 

„Кралският 
фотограф се 
завръща” - 
Изложба на 

Изложбата се състои от оригинални от 86бр. литографии на Анастас Йованович и е ще бъде изработена и 
организирана съвместно с Градския музей на Белград, Сърбия. Нашето желание е да представим за пръв 
път у нас уникалните творби в родината на автора. Анастас Йованович е роден във Враца преди 200 
години, литограф, автор на шрифтове за сръбския кралски двор, бил е придворен фотограф на сръбския 

19 130,00 
( 62,09%) 
30 810,00 
 

Представяне на изложба на интересна и важна историческа 
личност и взаимодействие със сръбския музей са силни 
качества на проекта. Липсва планиране спрямо конкретно 
пространство в Пловдив и конкретна връзка с програмата ЕСК.  
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Анастас 
Йованович 

крал. Той е първият професионален фотограф в югоизточна Европа.Анастас Йованович има безценен 
принос както към сръбската фотография и култура, така и към нашата.Благодарение на неговата щедрост 
и благородство в ателието му във Виена подготвя Николай Павлович за кандидатстване в 
Художествената академия,а в Белград предоставя фотографското си ателие на Анастас Карастоянов, 
родоначалник на фамилия велики български фотографи. В същото това ателие са направени портретите 
на Васил Левски, на Легията на Раковски и на редица от нашите революционери-емигранти през 19 в. 
Йованович е баща на арх. Константин Йованович, автор на проекта за Сръбската скупщина, за сградата 
на българското Народно събрание,на храм ”Св. Сава” в Белград, на сградата на БАН в София, гимназията 
в Лом и други емблематични сгради у нас и в Сърбия.Осъществен е продуктивен диалог с Градския 
музей на Белград във връзка с доставяне на изложбата у нас, оформлението и,кураторско представяне, 
изработване на каталога и всичко останало около организиране на изложбата и Анастас 
Йованович.Проектът предвижда и организирането на международен фотоконкурс за класическа 
фотография на името на Йованович. Конкурсът се прекланя пред майсторите на класическото 
фотографско изображение и ще поощрява продължаването на традицията на майсторската ателиерна 
фотография, запазването и употребата на старите техники за „светлопис”. Конкурсът ще създава 
фотографска колекция със стойностни, високоестетични творби, които да се съхраняват във фонд, за да 
бъдат показвани отново и да гостуват на галерии в България и по света.Като съпътстващи дейности се 
предвиждат публични демонстрации на работа с алтернативни фотографски техники и процеси за 
изработка на плаки, заснемане, проявяване, копиране и т.н. 

 
Брой точки: 11 
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Фондация 
„Бг Прес 
Фото” 

Фотографска 
изложба 
„Най-
добрите 
снимки от Бг 
Прес Фото 
2002-2018” 

В конкурсите „Бг Прес Фото” от първата изложба до сега са участвали близо 500 автори, което е В 
представителна извадка за всички, които са снимали за медиите през първите десетилетия на ХХІ 
век.Наши участници са фотографите от информационни и фотографски агенции, вестници и интернет 
сайтове. В последните години на конкурса се наблюдава група от „фотографи на свободна 
практика”,които са или бивши фотожурналисти или хора от различни професии, които работят по 
документални или репортажни проекти.Изложбата от най-добри фотографии за тези близо двадесет 
години проследява уникални моменти от български и световни събития и представя високи достижения 
във фотографията. Сред имената на участниците в изложбата са отличавани в световни конкурси автори 
като Янина Манолова, Георги Кожухаров, Анастас Търпанов, Ивайло Велев и др.Селекцията за изложбата 
и каталога включва 200 фотографии, които имат висока историческа,естетическа, социална и 
фотографска стойност.Събитията на „Бг Прес Фото” събират публика от всички възрасти, интересът е 
винаги голям, а изложбите от всяка година пътуват в България и галерии на нашите европески партньори 
от Белград,Прага, Будапеща и Братислава. 

20 700,00 
( 68,32%) 
30 300,00 
 

Неубедително е защитен капацитета на кандидата за 
изпълнението на заложените в проекта цели.  
 
Брой точки: 11,8 

143_LM_
2018 

Младежко 
сдружени
е за мир и 
развитие 
на 
Балканите 
(МСМРБ) 

Board with 
me! Пловдив 

С преобразуването си в мултикултурно средище, където съжителстват представители на различни 
общности и етноси, град Пловдив се изправя пред предизвикателството да съвмести и помири всички. В 
унисон с идеята на Пловдив 2019 за Заедност сме идентифицирали, както музиката, танцъти изкуството, 
така и играта като универсален език за комуникация между различни групи и общности.Идеята ни да 
реализираме Фестивал на настолните игри „Board with me! Пловдив“ в град Пловдив идва от нуждата да 
създадем пространство за комуникация на хора от различни краища на Европа,страната и града, от 
различни поколения и с различна социална принадлежност, използвайки играта като средство за 
комуникация помежду си. Още една, може би по-важна цел е превръщането в и промотирането на 
Пловдив като културно-игрови център.С партньорството ни с Клуб за настолни игри „Айляшката задруга“ 
целим да насърчим и включим местната общност в дейностите, които я касаят пряко или косвено. 
Започвайки от Ръководителя на проекта – Мартин Томов, част от Айляшката задруга, на който ще се 
доверим за ръководството на проекта.Част от нейните основатели са организатори на предишното 
издание на #Boardwithme, както и инициатори на ежеседмични срещи на общността. Те ще се включат в 
организирането на Board with me! Пловдив 2019.Мястото на фестивалa е гребна база, алеята пред 
Младежки център Пловдив. Избраната локация е съобразена с няколко наши цели - включване на най-
много хора в планирането и реализирането му,привличане на гражданите и посетителите на Пловдив 
към периферията на града и осигуряване на равен достъп на всички посетители. Място, където се 
пресичат интересите на много поколения.По време на фестивала ще има дейности като лекции, 

78 060,00 
( 69,94%) 
111 610,00 

Въпреки тематичната  връзка  с програмата, проектът е със 
силно завишен бюджет спрямо планирано съдържание. 
 
Брой точки: 9,6 
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презентации и демонстрации (организирани от участници от страната и чужбина), турнири, treasure hunt 
(дирене на съкровище), изложение на производители и разпространители на игри и т.н. Те ще бъдат 
развити и представени на посетители от страната и чужбина. По-детайлно описание на дейностите ще 
намерите в Приложение 1. 
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CREATIVES 
ACROSS 
SUSSEX 

PEYAT ULITSI Peyat Ulitsi е вокален концерт-разходка. В продължение на два часа голям брой слушатели без водач 
следват предварително определени маршрути в стария град. Концертът започва в полумрак и завършва 
в тъмнина. Публикат се “сблъсква” с хорове пеещи акапела, а накрая всички певци и публика се събират 
на определено място за грандиозен финал (с около 500 изпълнители), придружен от зашеметяващи 
визуални инсталации и театрални кукли в човешки ръст. Песните ще бъдат избрани и създадени, така че 
да се свържат с градския пейзаж в Пловдив, историята на архитектурата и нейните създатели, да 
представят културното разнообразие на жителите и посетителите и да черпят от полифоничните 
певчески традиции на света. Участниците ще бъдат както утвърдени, вече съществуващи хорове, така и 
специално създадени за събитието хорове. Ще има и танцови елементи на определени места. Процесът 
ще включва международни творчески партньорства и световна премиера на новата музика написана 
специално за събитието. Процесът ще илюстрира дълбоко участие на общността, работейки с голям 
брой жители на Пловдив и специален хор на посетителите на града, в който хората, които планират да 
посетят Пловдив по време на представлението, ще имат възможност да научат репертоара онлайн с 
нашите хорови диригенти, преди да дойдат в града. Така проектът демонстрира как Пловдив инвестира 
в нови платформи и начини за представяне на вокалната музика, танците и масовото изкуство. Градът 
ще се преобрази по учудващ и красив начин, който може да бъде възпроизвеждан и в бъдеще със 
сравнително ограничени средства. В този смисъл, ние планираме местни продуценти и режисьори да 
работят плътно до нас, да споделят собствения си опит и това сътрудничество е внедрено в крайния 
продукт. Понеже в проекта е заложено участието на пловдивчани, той неизменно ще остави дълбоки 
спомени и желание да се повтори и развие в бъдещи проекти. 

69 111,00 
( 69,11%) 
99 999,00 

Заявеният мащаб на проекта е нереалистичен спрямо 
заявеният бюджет, което поставя под въпрос успешното 
осъществяване на идеята.  
 
Брой точки: 12 
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Сдружени
е 
“Споделен
о работно 
място - 
Варна” 

TEDxPlovdiv В духа на идеи, които си заслужават да се разпространяват, TED създава програма наречена TEDx -
местни, самоорганизирани събития, които обединяват хората, за да споделят опит, подобен на 
TED.Събитието се нарича TEDx, където x = независимо организирано TED събитие. Нашето 
събитие,видеоклиповете на TEDTalk и лекторите на живо ще се съчетаят, за да предизвикат широка 
дискусия и връзка. Конференцията на TED предоставя общи насоки за програмата TEDx, но 
индивидуалните събития на TEDx, включително нашето, са самоорганизирани. Набор от кратки, 
внимателно подготвени лекции, демонстрации и изпълнения, които са насочени към идеи и обхващат 
широк спектър от теми, които насърчават ученето, вдъхновението и предизвикват диалози, които са от 
значение. Представя множество въпроси и разнообразие от гласове от много дисциплини. Събитието 
TEDx се организира само от доброволци и точно като събитията на TED, липсва каквато и да било 
търговска, религиозна или политическа програма. Целта му е да предизвика широка дискусия, да 
приобщава и създава общност. Разпространявайки идеите на нашата общност на световната 
сцена,Пловдив ще стане по- привлекателна не само за европейците, а и за всички граждани по света. Ще 
бъдат заложени теми за култура, културно предприемачество, технологии, изкуство, медицина, наука.В 
събитието участват минимум 12 лектори, местни и чуждестранни, които представят нови гледни точки, 
решения на наболяли проблеми, открития и перспективи в различни сфери. По време на обяда и двете 
кафе паузи, участниците имат възможност да комуникират помежду си и да създадат нови контакти, 
които да спомогнат за взаимодействие при реализация на бъдещи проекти. Като формат на неформално 
образование, TEDx променя личностните нагласи, чрез силата на идеите, което води до положително 
въздействие на местното общество. 

17 304,00 
( 69,23%) 
24 994,00 

Проектът не е одобрен за финансова подкрепа. Журито 
препоръчва да се продължи комуникационното партньорство 
във връзка с проекта, както и досега. 
 
Брой точки: 10,2 
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Рок бар 
Даунлоуд 
– „Алекс-
Рад” ООД 

Младежки 
дух - Филм-
концерт на 
върха на 
„Младежки 
Хълм“ 

Организаторите имат за цел да покажат в нова светлина едно култово място за Пловдив, което не 
случайно някога е кръстено „Младежки хълм“. Идеята на събитието е да се събере екип от 
професионалисти в сферата на музикалния бизнес и екип от млади таланти, които заедно да заснемат 
филм-концерт, представящ алтернативната музикална сцена в Пловдив. Някои от примерите за такъв 
тип концерти, вдъхновили идеята са „Pink Floyd: Live at Pempeii“ и „Korn Live: The Encounter“. Освен 
качествения музикален продукт (алтернативен концертен запис на пловдивската група Gabana), проектът 

29 820,00 
 (66,68 %) 
44 720,00 
 

Проектното предложение няма отношение към програмата 
ЕСК. 
 
Брой точки: 12 
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акцентира и на образователния аспект в колаборацията между начинаещи кадри и вече утвърдени 
професионалисти от бранша. Опитният екип ще предаде ценни знания и умения на младите си колеги в 
сферата на музиката, звукозаписа, операторското майсторство,осветлението и сценографията. 
Музикалната част на проекта ще бъде допълнена още и с документални кадри и интервюта с доц. д-р 
Борис Янков от АУ Пловдив и сдружение „Зелени Балкани“, които да запознаят зрителите с любопитната 
история на „Младежкия хълм“ и неговите специфики.Три месеца преди събитието, организаторите ще 
обявят конкурс в областите: “Млада рок група”,“Звукозапис и тонрежисура”, “Сценография и 
осветление”, “Видео заснемане и монтаж”. Ще бъдат одобрени по 4 кандидати във всяка категория. 
Кандидатите ще бъдат избрани от група Gabana,тонрежисьор Тодор Чорбов, гл. ас. Георги Димитров и 
Даниел Иванов, и ще имат пълен достъп до работния процес по време на реализацията на проекта, 
както и специални обучителни сесии.Концертът ще бъде заснет от два екипи оператори: наземен - 
камери, кранове, шафт, go-pro камери и др.; и във въздуха - чрез дронове. За снимков материал и 
документиране на целия процес ще се грижи трети екип. С озвучаване, запис и осветление ще се заемат 
професионални озвучителни инженери и осветители. За някои от изпълненията ще бъдат поканени гост 
музиканти: доц. Мирослав Турийски – пиано, Боян Тодоров – тъпан, част от академичния народен хор 
към АМТИИ с ръководител доц. Костадин Бураджиев. Концертът ще бъде без публика с 
некомерсионална цел -само групата, всички екипи и пейзажите на Пловдив. Изпълнението ще започне 
около час преди залез и ще продължи в ранните вечерни часове с ефектно осветление и пушек машини. 
Използването на дронове и кранове ще даде възможност да се заснемат красиви 360° гледки към 
Пловдив, които на фона на алтернативната музика ще допринесат за утвърждаването на съвременния 
облик на Пловдив. 

147_LM_
2018 

СЕНСЛАБ 
ЕООД 

CAMP 
Festival 
Plovdiv 2019 

История CAMP FESTIVAL е международен фестивал за визуална музика, създаден през 1999 г. в Германия 
от проф. Фрийд Дан и Томас Маос. От 2003 г. е организиран, управляван и координиран от CAMP 
e.V.(Томас Маос, Фрид Дайн, Стефан Хартмайер и Мартин Манголд). CAMP е уникален форум и 
интерактивна лаборатория за звукови артисти, мултимедийни художници, VJ-и, музиканти и 
изпълнители в сферата на съвременния танц. Всяко издание на фестивала се провежда на различно 
място (Германия, Португалия, Хърватия, Италия, Румъния, България) и всеки път с нов екип от 
международни артисти. Програмата включва експериментална и електронна музика в диалог с визуално 
изкуство, най-вече под формата на прожекции и инсталации. Непознатите за творците пространства и 
сътрудничествата с хора от различни артистични жанрове представляват предизвикателства за 
интензивни международни колаборации.Camp Fest 2019 Пловдив: Електронната музика среща 
движението и визуалното изкуство През 2019 г. межународен фестивал CAMP ще отбележи 20-
годишният си юбилей. Неговият формат на мултидисциплинарна лаборатория за съвременно и 
пърформативно изкуство ще представи артисти, взели участие в предишните издания на фестивала. 
CAMP в Пловдив, България, ще бъде среда за изява на нови и утвърдени имена, които ще пристигнат от 
различни краища на Европа, за да рабоят заедно по създаването на аудио-визуални и танцови проекти, 
които в последствие ще представят пред обществеността. Всички произведения ще се генерират и 
реализират на място по време на фестивала. Други дейности по време на CAMP са свързани с 
художествени изследвания, лекции и семинари, които ще обсъждат и развиват различни теми и аспекти 
на аудио-визуалното изкуство. Концепцията за CAMP отразява нашата хибридна цифрова епоха, в която 
импровизацията е от първостепенно значение и в която жанровете, медиите и техниките са по-
преплетени от всякога.Проектът е разделен на три части: артистични работилници, сътрудничество 
между артисти на място, и представяне на резултатите и проектите, разработени по време на фестивала, 
чрез индивидуални представления и закриващо събитие.Организирано и курирано от: Петко Танчев, 
Фрийд Дан и Томас Маос Координация на проекта: Александра Димитрова и Атанас Динчев Участници: 8 
артисти от България + 8 от Европа 

53 740,00 
 (69,76 %) 
77 040,00 
 

Опитът на кандидатстващата организация не съответства на 
нивото на предложеното събитие.  
 
Брой точки: 11,2 
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Войс 
Академи 
ООД 

Generation Z Генерация Z или така нареченото Gen Z включва младежи родени между 1995 и 2015г., за които се 
твърди, че приемат света по съвсем различен начин. Характерно за тях е усещането за свобода и 
желанието за професионална ориентация и развитие на по-ранна възраст.Voice Academy създаде 
платформата Gen Z, за да подпомага млади артисти извън програмата си за обучение. Целта е създаване 

25 920,00 
(68,25 %) 
37 980,00 

Неубедително проектът се асоциира с целите и мисията на 
програмата ЕСК. Не е ясно различим от традиционната  
дейност на организацията. 
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на реални възможности за достъп, както до голяма сцена, така и до знания, които да спомогнат 
професионалното им развитие.Реализирани до момента дейности, а също и такива, които ще 
осъществим през следващата календарна година са: Осигуряване на минимум три стипендии на 
стойност 25 000 лв за обучение по програмата“Singer-Songwriter”. Финансирането на едната от тях вече е 
налично. Организиране на професионални изяви на ученици от Voice Academy и привличане на нови 
млади артисти. Първият концерт Generation Z беше реализиран през тази година в София и в него 
участваха част от финалистите в “Гласът на България” за последните два сезона - Яна Сабанова и 
Виктория Динкова - VICK. Създаване на онлайн рубрика Gen Z, която образова, информира и мотивира 

младите артисти,обхващайки актуални за тях теми.✓ Организиране на двуетапен кастинг за набиране на 
участници от град Пловдив и региона.Предварително представяне на част от участниците в проекта, 
което ще се случи чрез публични изяви в различни точки на град Пловдив.Еднократно обучение на тема 
“Как да се промотирам като артист в България и чужбина”, с лектори Светослав Сотиров и Рут 
Колева.Децентрализирането на проекта Gen Z ще допринесе за това той да достигне до изцяло нова 
публика,извън пределите на столицата. Песните, които сме подбрали за концерта изцяло отговарят на 
музикалните вкусове на даденото поколение. Избрали сме локацията за главното събитие да бъде 
Летният театър в Пловдив поради желанието ни да помогнем на младото поколение да преоткрие това 
така забравено от тях място. 

Брой точки: 10,4 
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Диляна 
Димитров
а 
Георгиева 

Годините 
м/н/и 

Уловените мигове от живота, споделени в най-кратката поетична форма, докосват онези тънки струни в 
човешкото съзнание, които вибрират с честотата на Вселенския Разум и не бягат от отговорността към 
Цялото, а го допълват по единствения възможен начин – в движение. Лекият за пренасяне декор – два 
стола и две кутии с минимален реквизит – правят спектакъла лесен за изиграване както на различни 
сцени, така и на открито. Думите на разказвача, редуващи се с рецитирането и изпяването на хайку, 
допълнени с хайги (фотографии и рисунки с допълващи ги тристишия) намират път дори до най-
претенциозния зрител и/или слушател. Елегантното допълване на поезия, звук и картина правят 
камерния спектакъл хомогенен и балансиран. Тук гласът на оперната певица е изключително атрактивен 
с изящния си, деликатен и на моменти интимен звук. Този сценичен дует артист-разказвач и певица са 
рядкост и популяризират   хайку изкуството по един новаторски начин, в разчупена форма лесно 
смилаема от публиката. Образователния му характер е подсилен от разяснителни моменти в началото 
на спектакъла. Дълбокото вглеждане в нас и около нас не натоварва с излишни претенции. Под 
пластовете на текста са емоционалните състояния преливащи от разказ в музика. Жанровете са наситени 
със дълбока символика, видяна и пресъздадена от чувстителността на двете авторки. Това предизвиква 
въпрос – кое е първото и кое следва - дали миговете и мимолетните спомени или дълго звучащото ехо 
след тях. Спектакълът ни изважда от летаргията и посочва различни интерпретации на заобикалящата ни 
действителност. Потапянето в магията на непреходната им красота става неусетно и спонтанно. 

5 551,03 
(66,04%) 
8 406,30 

Предложението не кореспондира с целите на настоящата 
отворена покана. 
 
Брой точки: 7,4 
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„Смарт 
Чек “ 
ЕООД 

И нищо 
повече 

„И нищо повече “ е проект за късометражен филм на режисьора Иван Михалков по едноименния разказ 
на Рашко Сугарев . Филмът ще бъде осъществен с подкрепата на Мирамар филм като изпълнителен 
продуцент и Майсторския клас на проф. Георги Дюлгеров към Нов български университет . 

64500,00 
( 69,35%) 
93000,00 

Проект за студентски филм без ясна концепция за 
разпространение или представяне, както и за свързване с 
програмата ЕСК.  
Брой точки: 10,6 
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Декстрофо
бия ООД 

Ready 
Plovdiv:GO 

Ready Plovdiv:GO е интерактивен проект-предизвикателство в градска среда, целящ да представи 
културната, историческа, етническа и модерна светлина на Европейската столица на културата пред 
неговите жители и гостите на града от Европа и България. Серията от четири тематични 
предизвикателства, показва пъстротата и нюансите на Столицата през алтернативен формат на градски 
куест, включвайки серии от загадки, интеракции с актьори, добавена реалност и срещи с ключови 
местни локации и личности, отразяващи духа на града.Всяко едно от четирите събития ще представи 
различни страни и черти на града със силен фокус върху – културата на града – “Ready Plovdiv: Feel”, 
мултиетническата среда и нейната история в Пловдив – “Ready Plovdiv: Connect”, историята и традициите 
на Европейската столица – “Ready Plovdiv:Learn” и неговата модерна страна и дух във финалното събитие 
“Ready Plovdiv: Now”.Събитията ще протекат в общ формат, рамкиращ уникалните едно от друго 
преживявания базирани на основната им тема (пр: част от интеракциите на Ready Plovdiv: Connect ще 
бъдат с местни хора от жилищни квартали с предимно ромски етнос). В рамките на четири уикенда, 

50 772,50 
(64,77 %) 
78 390,00 

Проектното предложение кореспондира с проекта “Градски 
игри”. Възможно е гостуване (без финансова подкрепа) в 
рамките на проекта. 
 
Брой точки: 10,6 
 
 



 

24 
 

гостите на града ще имат възможност да се включат в серия от предизвикателства превеждащи ги през 
различни свързани с темата на събитието локации, интеракции с поставени актьори, комуникация с 
местни хора от общността и интерактивна добавена реалност. Тяхното пътуване ще им разказва 
историята и посланията, свързани с темата на събитието, под формата на интерактивна игра в градска 
среда. На финала на всяко от събитията на територията на официалния партньор на проекта – Бар Craftъ 
ще се проведе кратка рефлексия от обвързан с темата на събитието гост-лектор, последвано от кратък 
коктейл.В края на проекта, отделните предизвикателства ще бъдат модифицирани и разписани в 
международната платоформа за градски мисии и предизвикателства – www.geocaching.com , което ще 
даде възможност съдържанието ѝ  да остане достъпно за бъдещите гости на града. 
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Веритас 
Риъл 
Солюшънс 
ООД 

Meet in 
Plovdiv 

Meet in Plovdiv е проект, който цели да разгърне един различен поглед към Пловдив, а именно като град 
подходящ за провеждането на бизнес и конферентен туризъм, привлича конференции на 
международни асоциации, както и корпоративни събития на национални и международни компании. 
Meet in Plovdiv ще търси да представи интересни и уникални локации, да разгърне познанието за 
архитектурни паметници, музей,галерии, конферентни зали, както и места на открито, подходящи за 
събития от различен характер (концерти,тържества, спортни прояви, бизнес конференции и срещи).Meet 
in Plovdiv включва – рекламно видео, печатно издание, уеб сайт и специален инфо-тур в рамките на 
Пловдив 2019. Проектът е платформа за различните участници - град, локации и съпътстващи услуги и 
актьори. 

79 600,00 
(69,34 %) 
114 800,00 
 

Проектът е изцяло в сферата на туризма и не кореспондира с 
целите на настоящата отворена покана. 
Бюджетните пера са некоректно попълнени, спрямо условията 
за допустимост. 
 
Брой точки: 5 
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Икана Арт 
Фондация 
( Булстад 
номер. 
177166046
) 

Конкордия 
Фестивал за 
Съвременна 
Музика и 
Изкуство, 
издание 
2019, 
посветено на 
Пловдив 

КОНКОРДИЯ ФЕСТИВАЛ (www.concordiafestival.com) има за цел да разработи експериментален cross-
over естетически подход и нови модели на взаимодействие и интеграция между различните видове 
изкуства и жанрове. Този форум подкрепя художествени произведения и събития, които представят 
експериментален и мулти-дисциплинарен подход в търсене на нови форми на творческо изразяване. 
Изданието 2019 на фестивала ще съдържа 4 събития (3 от които са световни премиери) и е посветено на 
Пловдив Европейска Столица на Културата и е културен обмен между България, Дания, Швейцария, 
Германия и Франция, с цел създаване и развитие на активен диалог и сътрудничество с местната 
художествена сцена както и за създаване на нови платформи за разпространение и популяризиране на 
българското и европейското изкуство. Събитията ще се проведат в интервала март-декември 2019, в 
камерната зала на Пловдивския театър “Н. Масалитинов”, като датите са в процес на доуточняване… 

62 250,00 
 (67,67 %) 
91 994,00 

Пърформативен проект, който би имал добавена стойност към 
фестивалната програма в контекст на ЕСК, но в дадения етап от 
реализацията на програмата ЕСК остава встрани от фокуса на 
настоящата отворена покана. 
 
Брой точки: 7,2 
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Фонтфабр
ик ЕООД 

Slovic - 
Словик 

Кирилицата – символи, които ни свързват помежду ни, но и отличават и показват кои сме. България е 
членката на ЕС, имаща привилегията да борави с кирилица — белег на национална идентичност и 
принос към световното културно наследство. Проектът Словик ще представи пътуване във времето на 
писмеността, с основен фокус именно кирилицата и нейната българската форма с различните ѝ 
стилистични проявления, проследени през историята на шрифтовото изкуство. Ще ни пренесе през 
вековете, акцентирайки върху взаимовръзките с латиница и гръцки. Изработката на шрифта ще се 
позове на мащабно историческо проучване. Планираме съвместна работа с изявени имена в областта на 
типографията като Олексий Чакал, Джери Леонидас, Тагир Сафаев и др.Благодарение на последните 
технологии в продукцията на шрифтове (variable fonts) всички стилове могат да бъдат реализирани в 
един файл, което го прави изключително интерактивен. Обединявайки гръцки, латиница и кирилица в 
едно историческо пътуване, проектът ще бъде първия по рода си и ще постави Пловдив и България на 
световната шрифтова карта.Представянето на проекта, ще се състои в изложба с интерактивен и 
обучаващ характер.Аудиторията ще се запознае с историята на нашата писменост, както и ще генерира 
анимирани изображения, които да покажат как въведения текст преминава през различните вековете и 
епохи (приложен пример в документацията). Експозицията може да бъде пътуваща и по този начин да 
бъде заявка за културен обмен.Словик ще поддържа пълен набор от езици и символи, предоставяйки на 
шрифта широка ползваемост и приложимост. Шрифтът ще присъства и в дигиталното пространство чрез 
собствен уебсайт, а Фонтфабрик ще предостави всичките си канали за комуникация, за да 
популяризират проекта.Готовият продукт ще се разпространява онлайн и напълно безплатно.Словик ще 
представи едно широко изследване и преосмисляне на кирилския шрифт и визуалната ни идентичност, 
увличайки със себе си не само професионалните публики. 

57 250,00 
(69,18 %) 
82 750,00 

Планираният за създаване кирилски шрифт, в който да е 
събрана историята на кирилската азбука,  вече е наличен на 
сайта на кандидата. 
Избраният начин на представяне е силно профилиран и 
специализиран и не предполага привличане на публика извън 
професионално заинтересуваните страни. Проектът няма 
потенциал за реално генериране на събития, което да 
допринесе за жанровото разнообразие на програмата. 
 
Брой точки: 13,8 
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МАКСИМА
Л 
ПРОДАКШ
ЪНС ООД 

MAXIMAL 
REVENGE – 
Пловдив 
2019 - ЗЕМЯ 

“MAXMAL REVENGE,, е изцяло българска продукция, покриваща представите за риалитипредаване със 
състезателен характер, възпитаващ у зрителя движението като начин на живот и метод за 
усъвършенстване. То възбужда емоциите на зрителя чрез сблъсъка на характерите на участниците, 
издържливостта, силата и логическите способности на всеки един, през различните етапи на 
формата.Във фокус са обикновенни хора от различни сфери на дейност, религии, етноси, раси и 
социално положение. Със спецификата и разнообразието на игрите на напълно непознати двойки 
участници /мъж и жена/, „MAXIMAL REVENGE“ поддържа в напрежение и очакванезрителя от началото 
до края си.За повече информация относно правилата на играта и пилотният епизод, може да се посети 
следният линк - https://www.youtube.com/channel/UCmU2qDjCl-kP4baj9UnQpowПроектът “MAXIMAL 
REVENGE - Пловдив“, се планира да бъде разделен на два епизода –ЗЕМЯ“ и „ВОДА“, поради 
удивителните възможности които предлага градът, не само като градска среда, а като природа и като 
място пропито с история и култура.Проектът “MAXIMAL REVENGE“, ще изкарва на преден план спортът 
като начин за усъвършенстване.Специфичният елемент в “MAXIMAL REVENGE – Пловдив - ЗЕМЯ“, е този, 
че всичкипредизвикателства, състезания и игри ще бъдат провеждани на сушата и територията на 
гр.Пловдив. Предвиждат се различни предизвикателства показващи Пловдив, като красиво място,която 
съчетава голям набор от възможности за разнообразни и интересни спортни дейности,представени чрез 
ефектно заснемане, както от земя, така и от въздух посредством дронове.Възможните дейности на 
територията на града са – скално катерене, състезателен маратон,игри за бързина и сръчност по 
изградени конструкции на емблематични места за града.Възможните локации за провеждане на 
снимките на “MAXIMAL REVENGE – Пловдив - ЗЕМЯ“ са:- Тепета (Сахат, Небет, Джендем, Бунарджик)- 
Стар град- Античен театър и стадион- Тютюнев град- Цар Симеоновата градина.В проектът “MAXIMAL 
REVENGE - Пловдив“, се планува от общо 12 участника (6 мъже и 6 жени),половината да бъдат поканени 
гости (популярни личности във медийното пространство), като другата половина от участниците да 
бъдат представителни извадки от различни сфери на дейност, етнически групи и социални статуси, както 
и до 2-ма участника от Пловдив и областта.Целта на разнообразния кастинг е да се подчертае факта, че 
без значение сферата на дейност,етноса, религията или социалното положение, всички можем да 
бъдем обединени в постигането на обща цел и изповядвайки мотото – „Движението като начин на 
живот и усъвършенстване.“… 

34 454,00 
(67,33 %) 
51 174,00 

Заснемане в Пловдив на пилотен епизод от риалити предаване 
без яснота за неговото разпространение. Проектът не 
кореспондира с целите на настоящата отворена покана. 
 
Брой точки: 8,2 

157_LM_
2018 

КОПАНИК
А asbl 

Брюксел 
Балкански 
летен тур « 
Пловдив 
2019 » 

Основна идея:Туринг с музикален оркестър, изпълняващ балканска и българска традиционна 
музика.Нашият оркестър ще включва около 30 членове от различни европейски държави (Франция, 
Холандия, Белгия, Словения ...) и около 10 музиканти от България(предимно от Пловдив).В 
продължение на три седмици ще организираме музикални семинари с български професионалисти и 
ще свирим за голяма аудитория в Пловдив в селата около Пловдив.Освен очаквания артистичен 
резултат, този проект възнамерява да допринесе за даване на нов положителен и освежаващ образ на 
традиционната музика,показвайки, че той живее и извън границите на България.Народната музика е 
оживена, език, културно наследство и съкровище, начин за празнуване и обединяване на различни 
общности.Проектът ще работи в две основни фази:1. ноември 2018 г. - до юни 2019 г. - обмен на идеи за 
музикалните репертоари и различните музикални аранжименти + набирането на музиканти 2. август 
2019 г. 20-ти септември 2019 г. - 8-ти - резиденции в България (Пловдив и около) - семинари и 
изпълнения на живо:Цъфтеж на музикална мрежа, родена в Пловдив през 1998 г.Пловдив е Европейска 
столица на културата през 2019 г., но е известен от десетилетия като културна столица на 
България.Нашият проект има за цел да бъде и почит към Пловдив и Музикалната академия.Това е в 
Пловдив, че нашата музикална мрежа се е родила преди 20 години. От първите млади музиканти, 
поканени в Белгия за курсовете по ЕНТО Фландрия в началото на 2000-те години до приветствието на 
Академията по танци и изящни изкуства през април 2018 г. на Балкански Трафик Фестивал, Брюксел и 
Пловдив са частично свързани със скромните инициативи на "Копаника аsbl" и работата на основателя 
му Никола Хаузер.За популяризирането и практикуването на европейската народна музика 
днес.Недостатъчно популяризирана, народната музика, включително българската музика, понастоящем 
се популяризира пред младото поколение народни изпълнители в Западна Европа. Без да променяме 
историческото минало, можем да кажем, че музикалното наследство продължава да тече извън 
собствените си граници. И това явление ни изглежда особено интересно да подчертаем. 

30,000.00 
(68.18 %) 
44,000.00 

Проектът с нищо не се различава от традиционно случващите 
се събития, в които неизменно присъства българския фолклор. 
С идеята за серия от фолклорни концерти предложението не 
допринася за жанрово разнообразие на програмата ЕСК.   
 
Брой точки: 9,6 
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„А.Г. – АРТ 
ПРОЕКТ” 

фЕстествена 
Среда 

Основната идея е организиране на фестивал в града, озаглавен „фЕстествена Среда“, с фокус на всички 
начини, по които ние можем да подобряваме града, в който живеем, както и начините по които можем 
да развиваме себе си в него. Главните теми са рециклиране, градско градинарство,придвижване с 
велосипед, спорт и здраве в града. За всяка тема сме предвидили пространство в което избрани НПО 
организации и експерти да популяризират дадената дейност, представяйки си идеята с брошури, 
обяснения, дейности, работилници. А ето и подробности за отделните компоненти:Градини в града - как 
да развива човек градина в градска среда - на покрив, на тераса и защо е важно това за града и за 
човека. Какво може да получи от такава дейност (собствена храна, активност,оползотворяване на 
пространство), какво е нужно, за какво да внимава. Също планираме да се включат инициативи за 
компостиране на хранителни отпадъци за употреба като тор и ;Seed Bombs в тази част от нашата 
фестивална платформа.Рециклиране - защо е важно, как се прави. Искаме да се изясни какво се случва с 
материалите след като се изхвърлят (и в нормална кофа, и в специално обозначените за определени 
материали) за да поставим на фокус важността на проблема и възможностите за промяна на сегашните 
представи инавици. Целта ни е такава култура да се развие у повече хора. Фокусираме се върху петте R - 
Reduce,Reuse, Recycle, Recover, Repair. Успоредно ще представим няколко начина за намаляне на 
потреблението на еднократни материали, както и употреба на материали по други начини вместо 
захвърлянето им (upcycling). Например с работилница как се правят портфейли от кутия за сок.Имаме 
партньорство с няколко организации за тази платформа: ЕкоПак, както и сдружение „Cre8“ от Варна, 
които ще съдействат с двудневна “TrashArt” работилница.Мобилност - предвижване с велосипеди и 
други немоторни превозни средства. Ще представим защо това е важно, как се случва, защо е удобно и 
по-бързо, какви са правилата, т.н. Също ще организираме малка работилница, в която да се ремонтират 
велосипеди и да се учат хората как да се грижат за превозното им средство сами. За тази платформа 
основният ни партньор е НПО ;Крива Спица;, както и още няколко други организации и 
велосипедисти.Здраве - темата ще бъде засегната чрез собствена шатра, включваща лекции и 
информация за места за трениране на открито, както и защо и как се прави, включително и чрез цяла 
организирана от сдружение FF7. Ще бъде включена идеята и за здравословно хранене, готвене, лекция 
за разпознаване на функциите и относителните вреди (или относителна липса на такива) на така 
наречените от непознание „Е-та“ в храни, т.н.Ще се направи и една интерактивна карта, била тя 
физическа и/или дигитална, с всички велоалеи,кошове за рециклиране, външни спортни съоражения, 
т.н. - всичко, което е там и е за полза на хората…. 

28 037,00 
(69,74 %) 
40 201,00 

Кандидатстващата организация няма доказан опит в 
реализирането па подобен тип събития. Засегнатите теми са 
важни, но форматът, чрез който е планирано да бъдат 
засегната - единствено  под формата на работилници и 
образователни семинари - е неубедителен в постигането на 
заложените цели.   
 
Брой точки: 13 

159_LM_
2018 

МАКСИМА
Л 
ПРОДАКШ
ЪНС ООД 

MAXIMAL 
REVENGE – 
Пловдив 
2019 - ВОДА 

“MAXMAL REVENGE,, е изцяло българска продукция, покриваща представите за риалитипредаване със 
състезателен характер, възпитаващ у зрителя движението като начин на живот и метод за 
усъвършенстване. То възбужда емоциите на зрителя чрез сблъсъка на характерите на участниците, 
издържливостта, силата и логическите способности на всеки един, през различните етапи на 
формата.Във фокус са обикновенни хора от различни сфери на дейност, религии, етноси, раси и 
социално положение. Със спецификата и разнообразието на игрите на напълно непознати двойки 
участници /мъж и жена/, „MAXIMAL REVENGE“ поддържа в напрежение и очакване зрителя от началото 
до края си.За повече информация относно правилата на играта и пилотният епизод, може да се посети 
следният линк - https://www.youtube.com/channel/UCmU2qDjCl-kP4baj9UnQpow Проектът “MAXIMAL 
REVENGE - Пловдив“, се планира да бъде разделен на два епизода –„ЗЕМЯ“ и „ВОДА“, поради 
удивителните възможности които предлага градът, не само като градска среда, а като природа и като 
място пропито с история и култура.Проектът “MAXIMAL REVENGE“, ще изкарва на преден план спортът 
като начин за усъвършенстване.Специфичният елемент в “MAXIMAL REVENGE – Пловдив - ВОДА“, е този, 
че всички предизвикателства, състезания и игри ще бъдат провеждани във водни и влажни условия на 
територията на гр. Пловдив. Предвиждат се различни предизвикателства показващи Пловдив,като 
красиво място, която съчетава голям набор от възможности за разнообразни и интересни спортни 
дейности, представени чрез ефектно заснемане, както от земя, така и от въздух посредством дронове. 
Възможните дейности на водните територии на града са – гребане,плуване, игри за бързина и сръчност 
по изградени конструкции на емблематични места за града.Възможните локации за провеждане на 
снимките на “MAXIMAL REVENGE – Пловдив - ВОДА“ са:- р. Марица- Гребен Канал- о. Адата- Поречието 
на р. Марица.В проектът “MAXIMAL REVENGE - Пловдив“, се планува от общо 12 участника (6 мъже и 6 

36 576,00 
( 68,13%) 
53 686,00 

Предвижда се заснемане в Пловдив на пилотен епизод от 
риалити предаване без яснота за неговото разпространение. 
Актуалността и популярността му са важни и удачни за 
промотирането на Пловдив, но не и през инициативата ЕСК. 
Проектът не кореспондира с целите на настоящата отворена 
покана. 
 
Брой точки: 8,4 
 

https://www.youtube.com/channel/UCmU2qDjCl-kP4baj9UnQpow
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жени),половината да бъдат поканени гости (популярни личности във медийното пространство), като 
другата половина от участниците да бъдат представителни извадки от различни сфери на дейност, 
етнически групи и социални статуси, както и до 2-ма участника от Пловдив и областта.Целта на 
разнообразния кастинг е да се подчертае факта, че без значение сферата на дейност,етноса, религията 
или социалното положение, всички можем да бъдем обединени в постигането на обща цел и 
изповядвайки мотото – „Движението като начин на живот и  усъвършенстване.“Проектът ще се 
реализира през Август 2019. 

160_LM_
2018 

Die Audio 
Gruppe / 
Benoit 
Maubrey 

Phonomaniac
s 

PONOMANIACS:My goal during the residency in Plovdiv would be to work with the urban situation and create 
a sound-art event involving local spaces and people. Mainly I would work with the local sites and sounds. I see 
this as a cooperation undertaking in which I bring certain pre-existent „phonic“ clothes with me but also plan 
to create site-specific „wearables“. This project is based on working together with students, local 
artists/performers, youth organizations and social groups would involve the following disciplines: dance, 
sports, sound-art, street theatre, multimedia, video, performance, fashion and the Internet. It can include the 
following performance elements/pieces and electro-acoustic costumes: AUDIO BALLERINAS (dance), VIDEO 
PEACOCKS (video+internet), AUDIO GEISHAS (light), AUDIO CYCLISTS (sports), BONG BOYS/ AUDIO VACUUM 
CLEANERS (street theatre), GUITAR MONKEYS (youth groups/music), and SORBEN 3000 (local folklore).This 
„sound opera“ is a “modular” event -- the chronology and selection of performances are decided according to 
the building or sites and may include one or more performance elements 

117,000.00 Липсва достатъчно проучване от страна на кандидата за 
свързване на предложението му с програмата. В 
предложението липсва бюджет и има некоректно попълнени 
апликационни документи. 
 

161_LM_
2018 

“Ад 
либитум” 
трио-
Македони
ја 

Концерт-
трио “Ад 
либитум” 

Концерт на класическа музика и модерна класическа музика на различни композитори с 
продължителност 60 мин.  

2 380,00 
(68,79 %) 
3460,00 

Камерен концерт, който по-скоро би следвало да се включи в 
програмите на някой от вече одобрените фестивали в 
програмата ЕСК или културния календар на града. 
Предложението не съдържа разходи за обезпечаване на зала и 
озвучаване.  
Брой точки: 4 

163_LM_
2018 

Мирослав 
Аврамов 
Бобчев 

Турнир 
ЛАКОМ ЗА 
ГОЛ® 

Проектът съчетава уникално състезание с демонстрация на футболно майсторство и атрактивно 
публично шоу с участието на известни футболисти, футболни треньори, съдии и спортни журналисти. 
Играта ЛАКОМ ЗА ГОЛ® е популярна от десетилетия и е в основата на футбола. Треньорите включват 
тази игра в тренировъчния процес на футболистите си.Като състезатели в турнира участват само 
непрофесионалисти, мъже и жени от 16 до 60 години. Правилата на играта са прости: двама срещу 
двама играят на една врата с един вратар и победител е този отбор, който вкара най-много голове за 10 
минути. Нарушенията и твърдата игра водят до дисквалификация на отбора. Целта е да се играе 
красиво, технично и коректно. Подробности могат да се прочетат на сайта https://lakomzagol.com. 

7 150,00 
(30,24%) 
10 250,00 

Освен липсата на ясна връзка с програмата ЕСК предложението 
е с напълно объркан и неясен бюджет и не може да бъде 
прието. 
 
Брой точки: 8,4 

 
Сборна таблица на оценките 

Жури / 
Проект: 

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 

Светлана 
Куюмджиева 

16 16 10 6 0 11 0 13 9 10 5 8 13 9 11 9 9 16 12 5 5 5 10 5 3 9 12 0 5 5 4 4 14 6 4 5 21 

Виктор 
Янков 

18 14 10 9 2 23 9 19 3 20 5 12 14 7 18 15 9 23 20 13 13 10 16 7 7 17 7 0 11 8 10 14 22 5 6 9 10 

Гина 
Кафеджиян 

15 13 6 6 4 19 3 24 13 18 10 6 14 9 9 6 5 20 16 12 15 14 16 17 6 15 12 19 6 15 9 18 22 14 14 19 20 

Ваня 
Грозданова 

8 14 8 7 1 11 6 14 3 11 10 12 16 4 15 12 9 18 19 12 8 10 16 3 10 9 22 8 7 4 4 22 22 3 7 10 19 

Виктория 
Тодоровя 

14 16 12 12 10 14 10 9 13 10 12 12 11 12 12 14 10 15 16 13 11 11 12 17 8 11 11 15 12 9 11 11 14 12 12 11 13 

Общо 71 73 46 40 17 78 28 79 41 69 42 50 68 41 65 56 42 92 83 55 52 50 70 49 34 61 64 42 41 41 38 69 94 40 43 54 83 
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Сумарно 14,2 14.6 9,2 8 3,4 15,6 5,6 15,8 8,2 13,8 8,4 10 13,6 8,2 13 11,2 8,4 18,4 16,6 11 10,4 10 14 9,8 6,8 12,2 12,8 8,4 8,2 8,2 7,6 13,8 18,8 8 8,6 10,8 16,6 

Решение                                                                           

 
Сборна таблица на оценките 

Жури / Проект: 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 

Светлана 
Куюмджиева 

9 15 13 

  
  
  
  
  
0 
0 
  

8 11 7 6 8 6 6 6 4 4 12 3 5 8 12 5 0 4 4 0 3 10 0 

Виктор Янков 12 15 8 18 15 11 16 12 21 10 17 8 15 9 3 6 18 20 12 12 11 10 0 1 10 15 

Гина Кафеджиян 17 15 11 10 8 12 7 13 12 10 10 8 9 14 6 9 15 24 9 12 18 9 0 6 18 10 

Ваня Грозданова 15 8 10 10 10 8 16 7 10 15 8 5 14 5 4 4 14 0 * 2 12 14 6 0 3 17 6 

Виктория 
Тодоровя 

12 18 12 9 15 10 15 11 11 15 11 12 11 13 9 12 14 15 13 12 18 13 0 7 16 11 

Общо 65 71 54 55 59 48 60 51 60 56 52 37 53 53 25 36 69 71 41 48 65 42 0 20 71 42 

Сумарно 13 14,2 10,8 11 11,8 9,6 12 10,2 12 11,2 10 7,4 10,6 10,6 5 7,2 13,8 14,2 8,2 9,6 13 8,4 0 4 14,2 8,4 

Решение                                                     

* По настоящият проект, членът на журито Ваня Грозданова си направи самоотвод и не участва в оценката на настоящия проект поради съмнение за евентуално наличие на конфликт на интереси по отношение на кандидата. 
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