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Резултати от Втора заседателна сесия на Комисия  
по отворени покани на ОФ „Пловдив 2019“ за артистичната програма на Европейска столица на 

културата Пловдив 2019 
 

1. Състав на комисията: 
 

• Д-р Светлана Куюмджиева 

• Проф. Ханс Дитрих Шмит 

• Надя Гризо 

• Нели Стоева /външен експерт/ 

• Д-р Мирослава Тодорова /външен експерт/ 
 

2. Получени проектни предложения и решение на комисията 
 

Във втора заседателна сесия бяха приети за разглеждане: 
2.1 Седемнадесет проекта по направление Нови проекти, с вх. № ocn0013 – ocn0029 
2.2 Три проекта по направление Проекти по апликационна книга, с вх. № ocb0006 – ocb0008 
2.3. Оценените на тази сесия проекти са представени по-долу тук в таблица по реда на тяхното 
постъпване, като последната графа посочва дали проектът е утвърден или не.  
2.4. Срещу оценката на проектите е посочена и съответната сума за финансиране като 
кандидатстващите организации се задължават в срок от 10 работни дни да депозират във 
фондация „Пловдив 2019” актуализиран бюджет на базата на одобрения от комисията лимит. 

ОТВОРЕНА ПОКАНА – НОВИ ПРОЕКТИ 
Вх № Кандидатс

тваща 
организац
ия 

Проект Рецензия жури Проектна 
сума 

Искана 
сума 

Оценка 

Ocn 
0013 

Фондаци
я 
Помогни 
на 
нуждае
щите се, 
Пловдив 

„Седмохъл
мовият 
град“ 

Проектът не съдържа конкретна връзка с 

платформа/клъстър от предварителната програма и 

не е свързан пряко с приоритетите й. Липсват някои 

важни документи от апликацията. Творческата 

концепция е описана твърде общо като историко-

образователен спектакъл без да дава достатъчно 

изчерпателна представа за неговото съдържание, 

както и за екипа, който се е ангажирал с 

реализацията му. Кандидатът не е посочил 

предходен опит в организирането на подобен тип 

прояви. Амбицията на проектното предложение не е 

достатъчно убедителна на фона на капацитета на 

кандидата. Бюджетът е значително завишен и 

съдържа необосновани разходи.  

Точки:12 

84 020, 00 лв. 42 010, 00 

лв.  
Проектът 
не е 
утвърден 
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Ocn 
0014 

Сдружен
ие „Вива 
ла 
Музика/
Viva la 
musica“  
- София 

„Диригент
ът“ 

Проектът не е свързан пряко с приоритетите от 

програмата на ЕСК. Включва идея за реализация на 

филмова продукция без ясна връзка с проекта 

Европейска столица на културата. Липсва 

информация за професионалния опит, дейност и 

капацитет на кандидата. Неубедително е представен 

приносът на проекта за осъществяване на целите на 

фондация Пловдив 2019. Въпреки че не са посочени 

целеви групи и публики, концепцията му е по-скоро 

насочена към тясно специализирана аудитория.  

Липсва разработен план за популяризация и 

разпространение на предвижданата филмова 

продукция.  

Бюджетът съдържа завишени разходи за хонорари, 

както и необосновани в дейностите по проекта 

разходи. В бюджета не са предвидени средства за 

превод и субтитриране на чужди езици, макар в 

проектното предложение да се посочва, че филмът 

ще се преведе на четири езика. 

Точки: 8 

93 070, 00 лв. 65 149, 00  
лв 

Проектът 
не е 
утвърден 

Ocn 
0015 

Сдружен
ие „Кей- 
Търн“, 
Пловдив 

„Червени
ят барон“ 
- културно 
историчес
ка 
атракция 

Проектът съдържа оригинална и иновативна идея, 

свързана с целите и приоритетите на Фондация 

Пловдив 2019 за развиване на нови публики и 

надграждане над съществуващи културни събития и 

сътрудничество с културни институции.  Проектът 

има образователен характер, ясни целеви групи и 

потвърдени партньорства. Значителна част от 

дейностите включват доброволци. Идеята има 

възможност да съдейства за децентрализиращия 

ефект на програмата и за обживяването на 

музейните пространства с необичайна дейност, 

която привлича детска и младежка публика. 

Историята, разказана в постановката съдейства за 

цялостното възприемане на местната среда в 

европейски контекст. 

Един от недостатъците на проекта е, че е планиран 

за 2017. Но резултатът от него може да допринесе за 

богатството и разнообразието на програмата през 

2019 година. Препоръчва се изготвяне на превод и 

субтитриране на спектакъла, с оглед включването му 

в програмата на Пловдив ЕСК 2019.  

Точки: 33, 4 

27 920, 00 лв. 18 670, 00 

лв. 
Проектът 
е 
утвърден, 
размер на 
финансир
ането: 
10 000, 00 
лв. 

Ocn 
0016 

Театър-
студио 
„4хС“ - 
София 

Европейск
а 
Театрална 
Академия 
„Култура 
без 
граници“ 

Проектът няма ясно обоснована цел извън 

осъществяването на серия от театрални уъркшопи. 

Връзката между отделните гостуващи режисьори и 

преподаваните от тях методи не е достатъчно ясно и 

синкретично представена. Изнасянето на 

представления в публично пространство не е 

90 822, 00 лв. 61 612, 00 

лв. 
Проектът 
не е 
утвърден 
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 обосновано и е без връзка със средата, в която те 

потенциално биха били разработени. Ролята на 

всеки един от партньорите не е достатъчно 

изяснена. Проектното предложение съдържа 

слабости по отношение начините за работа с 

доброволци и въвличането на местна общност и 

публики в дейностите. 

Не е достатъчно подробно разяснено и 

обстоятелството на какъв език/езици ще бъде 

представен крайният продукт. Предвидените 

стратегия и разходи за реклама са проблематични с 

оглед неясната аудитория на продукта. 

Бюджетът съдържа завишени и не достатъчно 

обосновани разходи. Споменава се финансова 

подкрепа на Испанско посолство, което е 

индикирано в бюджета, но не става ясно за какво 

точно ще се ползва, след като всички разходи за 

испанските ментори се искат от фондация „Пловдив 

2019“. 

Липсва обосновка на основанието на отправното 

намерението да се оглеждат идеите и практиката на 

Гео Милев през испански и английски театрални 

практики, което не допринася за убедителността на 

проекта. Няма яснота около водещите на 

уъркшопите - споменати са две имена, без да са 

приложени CV-та. 

Точки: 25 

Ocn 
0017 
 

Сдружен
ие за 
Култура 
и 
Образов
ание 
Милчо 
Левиев, 
Пловдив 

П Л О В Д 
И В – 
ДРЕВЕН  И  
ВЕЧЕН 

Целите на проекта са в унисон с целите на 

програмата на Пловдив ЕСК, но значителна част от 

дейностите в неговото съдържание не се различават 

от обичайните и традиционни събития в културния 

афиш на Пловдив. 

Не ся ясно описани връзките между отделните и 

различни дейности заложени по проекта. 

Положителен е фактът, че са привлечени няколко 

партньори, вкл. и международни. Същевременно не 

всички партньорства са потвърдени с необходимата 

документация. Основен недостатък на проекта е, че 

е предвиден за реализация през 2017 г. Конкретните 

целеви групи и публики, както и работата с 

граждани и доброволци, са само повърхностно 

маркирани.  

Некоректно попълнен бюджет.  Презентацията на 

международно ниво не успява да надрастне 

обичайните и изчерпани модели. Устойчивостта на 

проекта не е достатъчно аргументирана.   

Точки: 9, 6 

157 479, 60 

лв. 
110 229, 60  
лв. 

Проектът 
не е 
утвърден 

Ocn Фондаци CAMP Фестивалът CAMP е известно и признато събитие на 78 673, 57 лв. 26 045, 29 Проектът 
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0018 
 

я ЕДНО 
за 
Култура 
и 
Изкуства
, София 

FESTIVАL 
2017, 
Plovdiv 

международната сцена. Провеждането му в 

Пловдив би допринесло за изграждането на 

позитивен имидж на града, както и за 

утвърждаването на европейския му облик.  Акцент в 

проекта е не представяне на художествен продукт 

пред публика, а развитието му като професионална 

лаборатория за млади артисти – споменати са 

съпътстващи лекции, дискусии, уъркшопи, за които 

обаче липсва конкретика (вкл., не става ясно кои ще 

са участниците в работилниците).   

Прави впечатление, че по-големият процент от 

бюджета е вече осигурен от основния партньор.  

Проектът е в унисон с целите на програмата на 

Пловдив ЕСК 2019, но не попада в приоритетите като 

планиране и времеви график. Проектът е предвиден 

единствено за 2017 г. Макар да събира по-голям 

брой точки проектът не е приоритетен и не се 

препоръчва за финансиране. 

Точки: 28, 4 

лв. не е 
утвърден 

Ocn 
0019 

Сдружен
ие с 
нестопа
нска цел 
„Отворе
на 
сцена“, 
София 

Фестивал на 
етно 
културата 
„Пълдин 
Етно” 

Предлаганото фестивално събитие е интересно и 

предизвикателно като визия и концепция, но не 

достатъчно детайлно разработено като конкретика 

спрямо участници, локации и съдържание.  

Кандидатът има опит в организацията на подобен 

род събития, но не и с този мащаб, описан в 

проектното предложение. Това поставя под въпрос 

осигуряването на устойчивост на фестивалното 

събитие след 2019 г.  

В проектното предложение не е изяснено участието 

на партньорите и в какво точно ще се изразява 

обмена и сътрудничеството. Не са посочени 

конкретни публики и целеви групи; работата с 

граждани и доброволци е само повърхностно 

маркирана. 

Бюджетът не съдържа разбивка на разходи по 

години. Разходите са несъразмерни спрямо 

дейностите, особено административно 

организационните на екипа по реализацията. Като 

цяло проектът се оценява като рисков. Негово 

предимство е най-вече възможността за включване 

и обживяване с културни прояви на къщите, 

дворовете и пространствата на Стария град, които 

до този момент не са били силно застъпени в 

програмата на Пловдив ЕСК2019. 

Проектът е планиран в три годишен период. 

Комисията препоръчва реализацията му да се 

ограничи до едно пилотно издание през 2019 г. с 

тенденция то да се развие впоследствие като 

1 632 028, 50 

лв. 
1 142 298, 

50 лв. 
Проектът 
е 
утвърден, 
размер на 
финансир
ането:  
50 000, 00 
лв. 
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традиционно събитие за града с възможност да се 

свърже с годишните изложения на местни вино 

производители. Като локация препоръчваме 

ограничаването на събитието само до Старинен 

Пловдив.  

Точки: 28, 4 

Ocn 
0020 

Отворен
о 
простра
нство 
ЕООД, 
Пловдив 

„Пре-
създай 
Пловдив“ 

Проектът е в унисон с целите и основните 

концепции на програмата на Пловдив ЕСК. Има 

потенциал да надгради и да отговори пряко на 

основно изискване за устойчивост на инициативата, 

изграждайки специфичен капацитет за целта. 

Организацията на темите по четирите платформи на 

програмата на Пловдив създава добри 

предпоставки за тяхното по-успешно комуникиране.  

Добро впечатление правят положените усилия за 

привличане на международни партньори и 

участници в обученията, но тяхната конкретна роля 

не е достатъчно описана в проекта.  

Конкретни активни социални групи ще бъдат 

насърчени и консултирани, за да развият собствения 

си предприемачески потенциал, което представлява 

дългосрочна инвестиция в човешкия капитал и 

компетенции и съответно за подобряване на общата 

среда на живеене. 

Препоръката на журито е графикът на проекта да 

бъде преработен с начало 2018 година, за когато се 

отпуска и финансирането. 

Точки: 31, 8 

74 400, 00 лв. 49 550, 00 

лв. 
Проектът 
е 
утвърден, 
размер на 
финансир
ането:  
25 000, 00 
лв. 

Ocn 
0021 

"Сближа
ване на 
българск
ото и 
немскот
о 
културно 
наследст
во в 
рамките 
на 
Пловдив
-
Европей
ска 
столица 
на 
културат
а 2019"      

"ДиБи-
Ивентс" 
ООД,  
София 

Основните дейности по проекта имат потенциал да 

се реализират като бизнес инициатива. Фокусът на 

проекта е най-вече комерсиален, а не културен. 

Културната програма по време на 

карнавалите/фестивалите е неясна и съответно не 

става ясно как са калкулирани сумите за нейната 

организация.  Няма определени таргет групи.  

Значителна част от разходите в бюджета са или 

необсновани спрямо дейностите в проекта, или 

неясни спрямо цялостната му организация. 

Концепцията на проекта не кореспондира по 

никакъв начин с целите на програмата на Пловдив 

ЕСК. Проектът има твърде ограничен потенциал за 

принос към реализацията на целите на ЕСК и 

фондация Пловдив 2019. 

Точки: 18, 6 

381 669, 00 

лв. 
224 595, 00 

лв. 
Проектът 
не е 
утвърден 

Ocn 
0022 

S.C. GO 
APP SSOS 
S.R.L.-D, 
Муреш 

GoApp 
Shoots 

Представената във формуляра информация е твърде 

оскъдна, за да може да се даде оценка на 

проектното предложение. Липсва яснота за 

162 096, 00 

лв. 
112 896, 00 

лв. 
Проектът 
не е 
утвърден 



 

6 

(Румъни
я) 

професионалния опит и дейност на организацията, 

което пречи да се оцени нейния капацитет. Липсва 

описание на съдържанието, предложено за 

включване в уеб-сайта и мобилната апликация. В 

тази връзка създаването им е по-скоро като 

самоцел. Бюджетът е силно завишен и необоснован.  

Проектът попада в сферата на маркетинга като 

предлага употреба на неговия инструментариум. Не 

е релевантен спрямо целите и концепциите на 

програмата на ЕСК.  

Точки: 7, 4 

Ocn 
0023 

S.C. GO 
APP SSOS 
S.R.L.-D, 
Муреш 
(Румъни
я) 

FLY&SHAR
E PLOVDIV 

Проектът не е релевантен спрямо целите и 

концепциите на програмата на ЕСК. Действа 

предимно с маркетингови инструменти и е неясно 

описан. 

Към предложенето не са приложени писма за 

партньорство. Липсват посочени конкретни локации, 

участници, съдържание на събитията.  

В бюджета не са предвидени средства за 

включените в графика национални дни на различни 

европейски държави. Бюджетът съдържа разходи 

единствено за изготвянето и поддържането на уеб-

сайт, без да е ясно какво е неговото съдържание.  

Точки: 3 

141 492, 60 

лв. 
98 949, 60 

лв. 
Проектът 
не е 
утвърден 

Ocn 
0024 

Отворен
о 
простра
нство 
ЕООД, 
Пловдив 

Математи
ческата 
сърцевин
а на 
изкуствот
о 

Проектът включва различни партньорства, вкл. и с 

учебни заведения чрез предвидения образователен 

модул. Активно са включени доброволци, описани 

са аргументирано възможностите за включване на 

граждани. Опитът и капацитетът на организацията е 

гаранция за качествена реализация на събитето. 

Бюджетът е балансиран и реалистичен.  

Проектът има потенциал да допринесе за 

обогатяването на културната програма на Пловдив 

през 2019 г. Концепцията му предлага необичайни 

образователни подходи и дава възможност за 

свързване с програмата на Матера 2019, в която 

математиката има специален фокус. Препоръчва се 

да се изтегли графика на дейностите за периода 

2018-2019. За този период се насочва и 

финансирането.  

Точки: 31 

32 310, 00 лв. 21 810, 00 

лв. 
Проектът 
е 
утвърден, 
размер на 
финансир
ането:  
15 000, 00 
лв. 

Ocn 
0025 

New 
Destinati
on 
Network, 
Ливърпу
л 
(Велико
британи

"Being a 
European 
City – 
Capital of 
Culture” 

Предлаганият проект включва разработване и 

провеждане на обучителни курсове за инициативата 

Европейска столица на културата, като ориентацията 

спрямо целевите групи на такова специализирано 

обучение е проблематична. Обучението няма как да 

бъде от полза за Пловдив, тъй като то е предвидено 

да се случи през 2019, когато ще се състои самата 

111 347, 00 

лв. 
75 830, 00 

лв. 
Проектът 
не е 
утвърден 
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я) реализация на събитието ЕСК.  

Организацията-кандидат е с туристически профил, 

няма опит и пряко участие в провеждането на 

Европейска столица на културата и тепърва ще 

осъществява проучвания върху нея. Това поставя 

съмнение върху потенциалното качество на крайния 

продукт (обучение).  

Има споменати партньорства, които не са 

подкрепени с писма. Бюджетът е твърде завишен и 

необснован.  

Проектът има потенциал да спомогне 

комуникационно инициативата, но исканите  

средства не са адекватни спрямо нея.   

Точки: 15, 4 

Ocn 
0026 

Фондаци
я „ЖАР 
театър-
изкуство
-
култура“
, София 

АЙЛЯК 
ПАРАД 

Проектът е доста внимателно и подробно разписан. 

Подробно е развита връзката с апликационната 

книга и са аргументирани приносите към 

реализацията на Пловдив ЕСК 2019. Проектът 

предлага възможност за включване на различни 

общности, както и за привличане на читалищата по 

райони, което като цел попада сред основните 

приоритети на програмата на Пловдив ЕСК 2019. 

Протичането му под формата на дългосрочен 

процес на работа с общностите създава добра 

предпоставка за развитие на публики както и за 

приобщаване на широк кръг от хора към 

инициативата. Предвидените партньорства по 

реализацията на проекта също отговарят пряко на 

приоритетие на програмата.  

Детайлно разработеният план на дейностите говори 

за сериозна предварителна подготовка и 

ангажираност на кандидата спрямо проекта. 

Кандидатът има сериозен опит, подготовка и 

капацитет да реализира събитие с подобен мащаб.  

Проектът се финансира с условие за изместване на 

графика на дейностите от 2017 към начални 

действия през 2018 година с идеята за представяне 

на крайния резултат от процеса като ключово през 

2019 година. 

Точки: 35, 8 

337 979, 00 

лв. 
231 709, 00 

лв. 
Проектът 
е 
утвърден, 
размер на 
финансир
ането: 
130 000, 
00 лв. 

Ocn 
0027 

Денс 
Менидж
мънт 
ЕООД, 
София 

Plovdiv 
Social 
Dance 
Festival / 
Camp 

Предлаганият фестивал има потенциал да бъде 

интересно допълнение към програмата на 

Европейска столица на културата - Пловдив 2019. Не 

са достатъчно развити социалните аспекти на 

фестивала, предвид концепцията и заглавието. 

Проблематично е осигуряването на устойчивост на 

проявата след приключването на финансирането от 

„Пловдив 2019“.  Избраните локации са твърде 

148 000, 00 

лв. 
65 000, 00 

лв. 
Проектът 
не е 
утвърден 
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тривиални за социалните цели, които преследва 

проекта и не излизат от обсега на традиционните 

културни събития в Пловдив.  

Бюджетът е разписан без нужните детайли и е 

много неясен. Няма конкретика по отношение на 

участници, хонорари, настаняване. Не е ясно как се 

образува общата сума за комуникация на проекта. В 

самото проектно предложение също не се извежда 

специфика на събитието за всяка една от трите 

години на провеждане.  Проектът има потенциал за 

реализиране като бизнес инициатива, която изцяло 

се финансира от спонсорства и входни такси. 

Точки: 25 

Ocn 
0028 

Арт 
Уинар 
ЕООД, 
София 

„Открий 
тайните 
послания 
на 
Пловдив!“ 

Проектът като заключително събитие е планиран за 

юни 2018 г., което не е в синхрон с приоритетите, 

времевия график и целите на програмата на 

Пловдив ЕСК. Проектът предполага трайни 

интервенции в публично пространство, особено 

свързани с паметници на културата, което не е 

препоръчително. Проектът е силно локално 

фокусиран, не достатъчно изявено е европейското 

му измерение. Наблегнато е повече на 

туристическия, отколкото на образователния ефект 

от събитието.  

Бюджетът е много неубедително разписан и 

обоснован. Не звучи убедително стратегията за 

промоция на проекта, в която са предвидени 

пътувания в страната. 

Подходът към младежките аудитории е твърде 

стандартизиран и тривиален като същевременно 

крайните резултати от детското творчество 

подлежат на професионална преработка, което 

изключва децата и учениците от най-важния етап на 

проявата. 

Точки: 20, 2 

165 660, 00 

лв. 
115 200, 00 

лв. 
Проектът 

не е 

утвърден 

Ocn 
0029 

Актив 
Жокер 
ЕООД, 
София 

ДА 
ЗАПЕЕМ 
ЗАЕДНО 
ПЕСНИТЕ 
НА 
БЪЛГАРИ
Я 

Проектът предвижда културна програма за групи, 

които нямат достъп до култура. Липсва обвързаност 

на предвидените събития с инициативата ЕСК, както 

и с реализацията на културната програма на 

Пловдив през 2019г.  

Проектът има силна социална страна с акцент върху 

децентрализиране на културното съдържание, но не 

предвижда участие на маргинализираните групи по 

друг начин освен като публика. В този смисъл 

ефектът и целите му са спорни. Възможностите за 

ангажиране на доброволци и граждани в проекта не 

са използвани докрай. Бюджетът е предназначен в 

основната си част за хонорари на артистите-

80 825, 29 лв. 56 549, 04 

лв. 
Проектът 
не е 
утвърден 
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изпълнители. Не са обмисляни идеи за осигуряване 

на устойчивост на проекта или алтернативно 

финансиране.  

Според поканите от съответните институции 

програмите са предвидени за националните 

празници, тоест липсва елемент на изключителност 

или необичаен подход.  

Точки: 19, 6 

 

ОТВОРЕНА ПОКАНА – ПРОЕКТИ ПО АПЛИКАЦИОННА КНИГА 
Вх № Кандидатс

тваща 
организац
ия 

Проект Рецензия жури Проектна 
сума 

Искана 
сума 

Гласувана 
сума 

Ocb 

0006 

Фондаци

я 

“ЛокалФ

ууд.бг”, 

Пловдив 

Мрежа 

Slow Food 

Пловдив  

Проектът отговаря на целите и концепциите в 

програмата на Пловдив ЕСК. Основните дейности в 

него са свързани с повишаване знанието за 

културата на slow food, както и за създаване на 

стимули и организиране на мрежа от местни 

производители. Проектът има капацитет да се 

развие като устойчив и самоиздържащ се при добър 

мениджмънт. В бюджета има необосновано високи 

разходи за координация на проекта. Предвиденият 

фестивал Terra Madre Trakia има потенциал да се 

превърне във важна част от програмата на ЕСК през 

2019г., въпреки че се нуждае от по-подробно 

описание и концептуализация като културно 

събитие. Особено силна страна на проекта са 

връзките, които се реализират между местни микро-

бизнеси, туристически заведения, учебни 

заведения, читалища и др. Същевременно има 

нужда от засилване на европейското измерение на 

проекта и отварянето му към външни партньори - 

например Slow Food Matera, които са само 

споменати във формуляра, но реално не са 

предвидени конкретни партньорски дейности. 

Точки: 28, 8 

837 085, 00  

лв. 

487 766, 00  

лв. 

Проектът 
е 
утвърден, 
размер на 
финансир
ането:  
50 000, 00 
лв. 

Ocb 

0007 

Фондаци

я ЕДНО 

за 

Култура 

и 

Изкуства

, София 

Балкански 

шоукейс – 

платформ

а за 

съвремен

ни 

балкански 

изпълните

лски 

изкуства 

Проектът включва създаване на професионална 

платформа  отделна от One Dance Week, чиято цел е 

да запълни липсите в културната политика и в 

международното представяне на пърформативни 

изкуства от Балканите. Фокусът върху Балканите 

съвпада с концепциите в апликационната книга на 

Пловдив. Проектът отговаря на приоритетите на 

програмата, но неговите цели генерално са отвъд 

възможностите и обхвата на инициативата ЕСК. 

Проектът е рисков с оглед на своята устойчивост. 

Препоръчва се включването на балканското 

1 193 070, 

000  лв. 

788 070, 00  

лв. 

Проектът 

не е 

утвърден 
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съдържание като фокус за фестивалите на фондация 

ЕДНО през 2019 година. Като този фокус може да се 

ползва за учредяването на такава платформа в 

годината на титлата. Не е направено достатъчно 

ясно разграничение на дейностите и разходите по 

години, което пречи да се направи обективна 

оценка. Провеждането на такова събитие не 

предполага възпроизводство на едни и същи 

дейности всяка година. Има недостатъчно ясна 

концепция за партньорството между балканските 

организации - единственото им участие е селекция 

на 3 продукции, от които журито да избира.  

Препоръчва се включването на балканското 

съдържание като фокус на One Dance Week през 

2019 година. 

Точки: 28,6 

Ocb 

0008 

Фондаци

я ЕДНО 

за 

Култура 

и 

Изкуства

, София 

ONE 

DANCE 

WEEK 

Междуна

роден 

фестивал 

за 

съвремен

ен танц и 

пърформа

с (2017 – 

2020) 

Проектът е част от културния календар на Пловдив и 

е развит в контекста на кандидатурата и 

подготовката на града за ЕСК.  Основните му цели 

съвпадат с целите на Пловдив ЕСК 2019, но като 

съдържание за 2017, както то е описано в 

проектното предложение, проектът излиза извън 

обсега на приоритетите на програмата. Бюджетът е 

силно завишен и рисков по отношение на 

собствения принос. Основният за програмата 

балкански фокус е предложен като обект на друг 

проект, но тук той представлява много по-голям 

интерес. Проектът включва четири издания на 

фестивала, от 2017 до 2020 г. Бюджетът и 

съдържанието са идентични за четирите години без 

да се взима предвид специалния фокус върху 2019 г. 

Условието за финасиране на този проект е свързано 

именно с това обстоятелство - изработване на 

специфична концепция за 2019 спрямо 

предварително планирания балкански фокус. 

Издание през 2020 не може да бъде договаряно 

поради неясна перспектива за бъдещето на 

институцията, която управлява ЕСК, след годината на 

титлата. 

Точки: 31, 6 

4 651 027, 00  
лв. 

2 338 602, 00  
лв. 

Проектът 
е 
утвърден, 
размер на 
финансир
ането: 
600 000, 
00 лв. 


