
Резултати от първа заседателна сесия на комисия по отворени покани на ОФ 

„Пловдив 2019“ за артистичната програма на Европейска столица на културата 

Пловдив 2019 

 

 

1. Първата заседателна сесия на комисията е проведена в периода от 15 

септември до 5 октомври 2016 г. 
 

2. Състав на комисията: 

 Д-р Светлана Куюмджиева 

 Проф. Ханс Дитрих Шмит 

 Надя Гризо 

 Нели Стоева /външен експерт/ 

 Емилия Лисичкова /външен експерт/ 
 

3. Получени проектни предложения и решение на комисията 

 

В първата заседателна сесия бяха входирани за разглеждане: 

3.1 Дванадесет проекта по направление Нови проекти, като единият от кандидатите 

оттегли проектното си предложение и то не е разглеждано от комисията – вх. № 

ocn0011 

3.2. Четири проекта по направление Проекти по апликационна книга 

3.3. Проектите са представени по реда на тяхното входиране, като в червено са 

отбелязани проектите, които не са утвърдени от комисията, в жълто – проектите, които 

подлежат на развитие и корекции, но не са утвърдени в тази сесия за оценка, в зелено – 

утвърдените проекти.   

3.4. Срещу оценката на проектите е посочена и съответната сума за финансиране като 

кандидатстващите организации се задължават в 10-дневен срок да депозират във 

фондация “Пловдив 2019” актуализиран бюджет на базата на одобрения от комисията 

лимит. 

 

 

4. Предложения за изменения на критериите за оценка за приложимост за 

втора заседателна сесия  

След приключване на първата сесия за оценка на проектите, получени  по отворените 

покани на фондация “Пловдив 2019” комисията констатира някои слабости на 

утвърдената методика за оценка, както и на регламента на отворените покани, които 

затрудняват процеса на успешно програмиране и селекция на проекти за програмата на 

Пловдив ЕСК 2019. Комисията препоръчва: 

 

4.1 Да се подсили възможността за качествена оценка на съдържанието на проекта, въз 

основа на биографии на артисти, художествена концепция и пр. 

4.2 Да се измени критерият, оценяващ бюджета като се предвиди критерий за 

реалистичност и балансираност на бюджета и съответствие с предвидените в проекта 

цели и дейности и се намали тежестта на оценката за собствено финансиране. 

4.3 Да се детайлизира критерии №4, поради двусмислие, при което съответствие с два 

от изброените критерии носи едновременно 2 и 1 точки. При оценките журито се е 

водило от принципа, че съответствие с един от изброените критерии носи 1 точка. 



4.4. Да се добави пояснение към приложение „Описание на проекта”, което да 

разяснява, че тук се очаква детайлно описание на проектната творческа концепция и 

подробно описание на идеята на проекта, а не дублиране на информацията от 

формуляра, в която има ограничение от брой знаци. 

4.5. Във връзка с осигуряване на устойчивост на дългосрочните и периодични проекти 

да се позволи остойностяването на приходите от проекта като собствен принос, който 

осигурява следващите издания на проекта и след 2019 г., както и да се включат клаузи 

за осигуряване на устойчивостта на проекта с приходите от него и след приключване на 

инициативата ЕСК. 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ: 

ОТВОРЕНА ПОКАНА – НОВИ ПРОЕКТИ 

ВхNo Кандидатстваща 

организация 
Проект Рецензия жури Проектна 

сума 

Искана 

сума 

Оценка 

Ocn 

0001 

Фондация 

Саси, 

Матера, 

Италия 

Прозорецът Проектът има добра перспектива да се 

развие, ако кандидатът вложи усилие в 

разработване на конкретно съдържание. 

Идеята и партньорствата по проекта 

отговарят на основните изисквания за 

осигуряване на европейско измерение и за 

децентрализиращ подход. Комисията 

препоръчва проектът да се развие специално 

за 2019 г. и да се кандидатства отново с ясно 

съдържание и детайлна обосновка на 

бюджета.  

Точки: 30,2 

 

14 2305,80 74 945,80 Проектът 

не е 

утвърден 

 

Ocn 

0002 

Криейтив 

Рейнмейкър

с ЕООД 

Опит за 

гнездене 

Идейната концепция на проекта е добра и 

има възможност да се развие.  Изпълнението 

на проекта е определено за много кратък 

период – по-малко от един месец, което е 

рисково, поради обективни или 

непредвидени обстоятелства. Комисията 

поощрява кандидата да разработи проекта 

като серия от прояви през годината на 

титлата - 2019 и да измести фокуса му извън 

центъра на града, както и към зони, които са 

част от програмата на Пловдив ЕСК като 

напр. Тютюневия град. Посочените в 

бюджета разходи за хонорар на учителите за 

изпълняване на служебните им задължения и 

водене на учебна дейност, се приемат за 

неоснователни.  Разходът за координация на 

събитието е твърде завишен на фона на 

разходите за продукция и реализация.  

Точки: 24, 6 

 

20 650,00 14 300,00 Проектът 

не е 

утвърден  



Ocn 

0003 

Асоциация 

"Голям брат 

Голяма 

сестра - 

България" 

Цветно Дейностите са представени детайлно, с 

необходимата конкретика. Организацията 

има опит в работа с доброволци и мерките за 

привличането им изглеждат реалистични. 

Въпреки че профилът на събитието е по-

скоро социален и липсват иновативни 

подходи, със своята концепция за 

интеграция на деца и младежи в 

неравностойно положение той отговаря на 

целите на програмата ЕСК. 

Проектът е в съответствие с концепцията на 

Пловдив 2019. Спрямо финансовата 

наличност и графика на дейностите, 

предвидени по проекта, комисията 

препоръчва изместване на неговата 

реализация за периода 2017 – 2018. В 

бюджета има твърде много и необсновани 

разходи за хонорари.  

Точки: 28 

 

29 620,00 20 510,00 Проектът е 

утвърден, 

размер на 

финансиран

ето: 

15 000,00 

Ocn 

0004 

Ъпър ЕООД Plovdiv 

Urban days 

Проектната идея предлага цялостна 

концепция за представяне на уличното 

изкуство с акценти върху три разновидности 

на уличната култура, насищане с културни 

събития на различни градски пространства, 

различни сцени и локации. Проектът е 

обоснован и ангажиран с целите на Пловдив 

2019. Има потенциал за принос в 

дългосрочната програма на фондацията, а 

амбициите на проекта са в синхрон с опита  

на кандидата. Организацията има капацитет 

да го изпълни и развие в дългосрочен план. 

В графика на проекта липсват дейностите в 

периода 2017 – 2019. Комисията ще очаква 

допълнително разработване на проектната 

документация преди сключване на договор.  

Точки: 43 

 

959 820,00 287400,00 Проектът е 

утвърден, 

размер на 

финансиран

ето:  

200 000,00 

Ocn 

0005 

Сдружение 

"Медии с 

човешко 

лице" 

Пловдив - 

изкуство в 

пространс

твото 

Предложеният проект не е събрал 

необходимият минимум точки от журито. 

Проектното предложение се основава на 

широко познати подходи и средства. Не е 

налице конкретно съдържание и дългосрочна 

перспектива, което поставя под въпрос 

потенциала за развитие на съдържание и цел 

до и през 2019 г. Бюджетната рамка е 

създадена изключително общо и не обхваща 

основни пера, които да гарантират 

целесъобразността и устойчивостта на 

предложения проект.  Разчита се на 

инцидентна аудитория и няма специална 

стратегия за привличане на определени 

публики. Няма ярки иновации, а по-скоро 

стандартни културни представяния. Няма 

партньорства, а работата с доброволци и 

участието на гражданите е по-скоро 

пожелателно.  

Точки:  12,4 

 

27 468,00 18 688,00 Проектът 

не е 

утвърден 

Ocn Сдружение Мобилна Проектът има потенциал да се развие, ако 157 270,24 21 000,00 Проектът 



0006 Осъзнато 

Единно 

Гражданско 

Общество 

музикална 

култура 

кандидатът вложи усилие в разработване на 

съдържание и установи контакти с културни 

оператори, които да съдействат за 

осъществяването на реалните цели на 

мобилната музикална "кутия".  Кандидатът 

не е работил по големи проекти и не показва 

в представянето си капацитет да може да 

управлява бюджет, съотносим с искания по 

проекта. Комисията препоръчва на 

кандидата да преработи съдържателното 

ниво на проекта, като включи в него 

партньорството на читалище и други 

оператори и изпълнители, които да 

компенсират липсата на достатъчен опит в 

сферата на дългосрочни културни проекти.  
На този етап проектът не е събрал 

минималния брой точки.  

Точки: 15,4 

 

не е 

утвърден 

Ocn 

0007 

Универмаг 

ЕООД 

"Подготовка, 

издаване, 
разпространени

е и 

популяризира

не на 

пловдивски 

културни 

печатни и 

онлайн гидове 

с уникално 

авторско 

съдържание 

Проектът залага на популяризирането на 

града и повишаване на еродираната 

информираност на читателя. Кандидатът има 

доказан опит в реализацията на подобен вид 

издания. Липсва достатъчно информация на 

съдържателно ниво, както и адекватни 

съвременни методи на разпространение. 

Възлагането на теми от страна на 

фондацията е по-скоро като възлагане на 

услуга, отколкото като разработване на 

проект. В графика на дейностите липсва 

предвиден преиод за превод. Комисията 

препоръчва на кандидата да потърси 

партньорство с Гайдбокс ООД, които са 

входирали към ОФ Пловдив 2019 проект за 

мобилно приложение, с аналогични цели, но 

нямат опит в генерирането на съдържание. В 

тази връзка Комисията счита, че това или 

подобно партньорство ще даде възможност 

на настоящата кандидатура да се развие по-

пълноценно  и устойчиво спрямо актуалните 

дигитални възможности.  На този етап 

проектът не е събрал минималния брой 

точки. 

Точки: 22,2 

 

33 000,00 21 000,00 Проектът 

не е 

утвърден 

Ocn 

0008 

Гайдбокс 

ООД 

GuideBox Проектът залага на популяризирането на 

града и повишаване на ерудираната 

информираност на ползвателя, но на 

съдържателно ниво и бюджетно 

обосноваване показва слабост и не 

предполага успех на проекта.  Въпреки, че 

продуктът е иновативен и вероятно ще 

намери своята пазарна ниша в 

предложението липсват основни елементи. 

При липсата на съдържателна яснота 

разходите за възнаграждение на 

изпълняващия екип са неоснователно 

високи. Комисията предлага евентуално 

колабориране за партньорско разработване и 

допълване на съвместен проект на кандидата 

68 952,00 56 832,00 Проектът 

не е 

утвърден 



с Универмаг ЕООД, който е входирал 

проект, посветен на авторски 

информационни гидове, но на когото частта 

за съвременна дигитална достъпност е много 

ограничен. Настоящият проект е в 

несъответствие на бюджетните заложени 

изисквания по общи условия на отворената 

покана на ОФ Пловдив 2019 за нови проекти.  
На този етап проектът не е събрал 

минималния брой точки. 

Точки: 19,4 

 

Ocn 

0009 

Сдружение 

БФСТД 

"ЕРА-3000" 

Магията 

на траките 

Предложеният проект не е събрал 

необходимия минимум точки от журито, 

поради отдалечеността му от целите и 

задачите на Европейска столица на 

културата. Входираният проект се основава 

на широко познати подходи и средства - 

липсва иновативност. Не са обосновани 

партньорствата за сцени или ангажиментите 

от страна на други организации.  Не е 

обяснено защо е необходимо „Артистичният 

пътеводител“ да се прави на 19 езика, кой го 

превежда, а партньорите са изброени без да е 

пояснен техния принос. Бюджетната рамка е 

създадена само до 2017 г., като в този график 

няма възможност да се реализира 

предложения обем.  

Точки: 16 

 

54 050,00 29 075,00 Проектът 

не е 

утвърден 

Ocn 

0010 

Национална 

камара за 

мода на 

България 

FashionWe

ek Plovdiv 

Проектът не съответства на целите и мисията 

на Европейска столица на културата. 

Предвидените дейности имат повече бизнес 

ориентация, културното измерение е 

периферно за проекта. Липсва творческа 

концепция за събитието. Комисията счита, 

че проектът има няколко несъответствия, 

като депозиране на краткосрочен бюджет, 

който не е съобразен с описанието на 

съдържателно ниво и планираните дейности 

през следващите години. Бюджетната рамка 

има заложени необосновани на 

съдържателно ниво разходи, които 

надхвърлят възможността за реалистично 

приложение на идейната концепция. Не са 

посочени очакваните резултати от 

кандидатурата и липсва ясна визия за 

публичност.  На този етап проектът не е 

събрал минималния брой точки. 

Точки: 29, 2 

 

178 122,00 19 810,20 Проектът 

не е 

утвърден 

Ocn 

0011 

Сдуржение 

"Общо 

бъдеще" 

Междунаро-

ден  фестивал 
Electric 

Orpheus 

Кандидатурата е оттеглена - - - 

Ocn 

0012 

Бългериън 

Инвестмънт 

Груп ООД 

Пловдив - 

история, 

култура и 

настояще, 

достъпни 

за всеки 

Проектът залага на популяризирането на 

града и неговите забележителности и 

история, но липсва конкретна връзка на 

проекта със средствата и подходите, 

стимулирани и търсени от Европейска 

столица на културата като инициатива.  

137 138,00 95 638,00 Проектът 

не е 

утвърден 



Няма заложена концепция за представянето 

на обектите, което не позволява да се даде 

оценка за оригиналността и иновативността 

на проекта и художествените му стойности. 

Сред посочените партньорства има и 

непотвърдени такива, за които няма 

приложена декларация за партньорство или 

писма за подкрепа. Комисията препоръчва на 

кандидата да преосмисли проекта на 

съдържателно ниво и да структурира 

бюджета максимално реалистично на базата 

на съвременна и актуална стратегия за 

разпространение на продуктите, планове за 

публичност и визуализация. На този етап 

проектът не е събрал минималния брой 

точки. 

Точки: 13 

 

ОТВОРЕНА ПОКАНА – ПРОЕКТИ ПО АПЛИКАЦИОННА КНИГА 

ВхNo Кандидатстваща 
организация 

Проект Рецензия жури Проектна 

сума 

Искана 

сума 

Гласувана 

сума 

Ocb 

0001 

CME Plovdiv 

Music 

Festival 

Предложеният проект, представлява 

развитие на идейната концепция, заложена в 

предварителната програма на Пловдив 2019 

и се съобразява с целите и задачите на 

инициативата Европейска столица на 

културата. Проектът се основава главно на 

големия опита на кандидатстващата 

организация, професионалния им авторитет, 

както и на международния партньор, с който 

са заявили участие със съответната 

декларация. Слабост на проекта е периодът 

за провеждане от май до септември, който го 

превръща по-скоро в серия от концерти. 

Проектът е с търсен европейски фокус, 

дългосрочност, гарантирана до голяма 

степен от биографията на организатора и 

партньора, развиване на публики и осъзнато 

влияние върху ръста на културния туризъм и 

на икономическите ползи за града. 

Точки: 36,2 

 

11 484 480,00 2 000 000,00 Проектът е 

утвърден, 

размер на 

финансиран

ето:  

1 900 000 

Ocb 

0002 

Изкуство 

днес 

Биенале 

на 

съвременн

ото 

изкуство 

Предложеният проект, представлява 

развитие на идейната концепция, заложена в 

предварителната програма на Пловдив 2019 

и се съобразява с целите и задачите на 

инициативата Европейска столица на 

културата. Кандидатстващата организация 

има доказан опит в организирането на 

събития в областта на съвременното 

изкуство. Планирането на дейностите по 

проекта са с нереалистични срокове. 

Спецификата на събитието изисква 

своевременна конкретика по отношение на 

теми, куратори, участници, която липсва в 

настоящото предложение. Заложеният 

собствен принос към реализацията на 

проекта е минимален. Липсват достатъчно 

финансиращи партньори и възможности за 

генериране на средства, които да гарантират 

2 572 900,00 1 801 100,00 Проектът 

не е 

утвърден 



успешното самофинансиране и бъдещото 

съществуване на събитието според 

изискванията на неговата периодичност и 

мащаб. Исканият бюджет е необосновано 

висок при липсата на конкретика по 

дейностите на фона на твърде краткосрочно 

планиране. След проведени консултации 

комисията приема проекта като рисков 

поради липсата на перспектива за неговото 

устойчиво и последователно развитие като 

биенале и след 2019 г. и препоръчва 

допълнителни преговори с представители на 

кандидатстващата организация и посочените 

в кандидатурата партньори за 

синхронизиране с програмните приоритети 

на Пловдив ЕСК 2019.  

Точки: 26,2 

 

Ocb 

0003 

Държавна 

опера 

Пловдив 

OperaOpen Предложеният проект представлява развитие 

на идейната концепция, заложена в 

предварителната програма на Пловдив 2019 

и се съобразява с целите и задачите на 

инициативата Европейска столица на 

културата. Брандтът на събитието е създаден 

и популяризиран в контекста на 

кандидатурата на Пловдив за ЕСК. 

Кандидатстващата организация има доказан 

опит. Проектът се базира на дългосрочна 

стратегия, европейски и световни 

партньорства, работа с необичайни сценични 

пространства и аудитории, адекватност и 

професионален опит при определяне на 

целите, реализирането и финансовия им 

еквивалент. Има ясна стратегия за работа с 

доброволци и партньори. Амбицията да се 

привлича нова и млада публика към 

оперното изкуство е похвална, както и 

идеята да се развива оперен туризъм в града. 

И в двете организацията име вече значителен 

опит и успехи. 

Точки: 25,4 

 

2 930 225,00 1 136 745,00 Проектът е 

утвърден, 

размер на 

финансиран

ето: 950 000 

Ocb 

0004 

Блу ЕМ 

ЕООД 

Пловдив 

джаз Фест 

2016 - 

2020 

Предложеният проект, представлява 

развитие на идейната концепция, заложена в 

предварителната програма на Пловдив 2019 

и се съобразява с целите и задачите на 

инициативата Европейска столица на 

културата. Проектът има ясна стратегия за 

развитие на проявата в дългосрочен план, 

както и фокус за развитие на европейското 

измерение. Посочено е привличане на 

стажанти и доброволци от групи в 

неравностойно положение, както и 

осигуряване на свободен достъп до 

сценичните изяви на хора от тези групи, 

както и на ученици, студенти и възрастни, 

което има силно изявен социален ефект и 

работи за приобщаване на различни 

социални групи.  

Точки: 25,2 

904 500,00 300 000,00 

Проектът е 

утвърден, 

размер на 

финансиран

ето: 250 000 



 


