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ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЖУРИ НА ОТВОРЕНА ПОКАНА за проектни предложения “В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ“ по втора дата 15.08.2018 

 

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: По втора дата на конкурса бяха разгледани общо шейсет проектни предложения. От тях журито избра 

да подкрепи тринадесет, между които да разпредели грант от 317 000 лв. и да предложи три резерви, както следва: 

 

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Входящ 

номер  

Организация Име на 

проекта 

Кратко описание на проекта, предоставено от кандидата. Искана сума /%/ 

Обща сума 

Гласувана 

сума в лева 

Бележки 

01_LM_

2018 

„Ди 

Индъстри” 

ООД 

 

"Следващо 

поколение” 

Има едно изключително събитие в историята на България от 20 век, с което 

българите се гордеят, но което, поради ред причини, е останало твърде малко 

известно в световен мащаб. България е единствената държава, която по време на 

Холокоста успява да спаси близо 50 000 евреи, живели в страната тогава. 

Спасяването на българските евреи е изключителен исторически прецедент, в 

резултат на който в страната има повече евреи след войната, отколкото преди 

нейното започване. Това е и основната мотивация за създаването на документалния 

филм, който ще бъде посветен не само на спасяването на българските евреи, но и ще 

покаже съвременното отражение , три Исторически акт, срещайки широката 

аудитория с потомците на Спасените - „Следващото - Поколение”. 

80 000,00  (21.73%) 

368 200,00 

50 000,00 лв Проектът засяга важна тема за Пловдив и България, 

застъпена в програмата ЕСК, а подходът към 
граждани извън ЕС е значи за постигането на 

международно измерение. Опитът на 
кандидатстващата организация 

гарантира високото качество на финалния продукт. 

Бюджетът e рационален с оглед на продуцентски 
разходи. Продукцията на документален филм с 

таргетирано разпространение следва да бъде 

съобразена в осъществяването й с целите на 
отворената покана, по която е селекциониран. 

БРОЙ ТОЧКИ: 16,6 
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30_LM_

2018 

Анета 

Николова 

Василева 

Неудобната 

модерност. 

Архитектура

та на НРБ 

(1944 - 1989). 

Визуален 

архив / 

Това е проект за изложба със съпътстващи печатни, снимкови и документални 

материали, базиран на теоретико-историческо архитектурно проучване, фотографско 
изследване и първата докторска дисертация върху архитектурата на социалистическа 

България, защитена през 2017 към катедра “История и теория на архитектурата” на 

УАСГ, София с автор арх. Анета Василева. Целта на проекта е да “преведе” на 

разбираем и достъпен език информацията и изводите от горното проучване, да ги 

подплати с примери, факти и образи, за да разкаже по интригуващ начин историята 

на близкото ни архитектурно минало на широка неспециализирана публика, 
включително поставяйки го в трансевропейски и международен контекст. 

Познанието и отношението към архитектурните културни пластове от втората 

половина на ХХ век са все още слабо застъпени сред професионалните среди, да не 
говорим за останалите граждански общности. Работи се с клишета, вестникарска 

носталгия или политически лозунги, без задълбочено историческо познание на 

материалните следи, особено пък направено в сравнителен план със случващото се 
извън страната. В резултат един цял слой от архитектурната и културната ни история 

 остава непроучен и непознат. Същото важи и за трансевропейските и международни 

културни връзки между българската и световна архитектура през периода.  
Изложбата "визуализира" архитектурната история на следвоенна България чрез 

текстове, снимки на съвременното състояние на обектите и архивни материали и 

показва всеобхватния характер на архитектурата и дизайна през периода. 
Едновременно с това тя изследва множеството международни влияния и връзки 

между българската и чуждата архитектура и култура през периода. Изложбата се 

представя чрез специално за случая изготвен  експозиционен дизайн с възможност в 
бъдеще тя да е пътуваща. Богата паралелна програма допълва проекта и работи за 

осъществяване на целите му. 

66 150,00 

(69,96%) 

94 550,00 

30 000,00 лв. Темата е интересна и важна. Проектът има 

потенциал да се превърне в значимо публично 
събитие. Кандидатът има опит, който е и гаранция 

за повишен интерес в професионалните кръгове. 

БРОЙ ТОЧКИ: 20,4 

48_LM_

2018 

НАРОДЕН 

ТЕАТЪР 

„ИВАН 

ВАЗОВ“ 

“ПРОЛЕТ 

ПРЕЗ 

ЯНУАРИ” 

Проектът „ПРОЛЕТ ПРЕЗ ЯНУАРИ“ е първият спектакъл от поредицата предстоящи 

проекти, които ще се реализират в рамките на Асоциацията на Балканските 

Национални театри, създадена по инициатива на Народен театър „Иван Вазов“ през 

месец март 2018 г. Спектакълът е културен проект, пренасящ общоизмеримите 

човешки ценности от от този регион на Европа, наречен Югозападни Балкани, в 

измеримостта на световния морал и ценности с енергията и радостта от живота – 

такъв, какъвто бихме желали да бъде. В пиесата на Душан Ковачевич, по която е 

създаден световноизвестният филм „Ъндърграунд“ има точно препращане и към 

знаковостта, носена и от спектакъла „Ъндърграунд“. За режисьор на проекта 

(спектакъла) е привлечен един от най-популярните македонски режисьори 

(български възпитаник по театрална режисура) Деян Пройковски. В главната роля на 

представлението ще видим знаковият за Македонския национален театър актьор 

Огнян Дранговски. 

73 260,00 

(68,62%) 

106 760,00 

50 000,00 лв. Връзката между различните балкански театрални 

сцени е основно преимущество на проектното 

предложение, както и солидната професионална 

биография на кандидатстващата институция. 

Предложението е оценено и като значимо за  

обогатяването на театралната програма за 2019 г., в 

която до момента няма много застъпени такива 

акценти.  

БРОЙ ТОЧКИ: 17,6 

51__LM

_2018 

Сариеви 

ООД 

(галерия 

SARIEV 

Contemporar

y) 

ФОН: Млади 

автори от 

Пловдив 

„ФОН: Млади автори“ е дългогодишна платформа на галерия SARIEV за млади 

автори и куратори, чиито изложби се реализират в пространството на галерията и 

сателитни обществени пространства. През 2019 г. SARIEV Contemporary планира да 

проведе специалното издание „ФОН: Млади автори от Пловдив“, което ще издири и 

събере млади имена от Пловдив. Платформата ще включва събития през юни-юли / 

юли-август на няколко локации в Пловдив, както следва: Кураторска изложба, 

включваща най-младото поколение пловдивски автори и провеждане на двата 

стартирали успешно през 2016 г. формата „Портфолио ден“ (отворена покана за 

автори до 35 години от всички области на съвременното изкуство, които да бъдат 

поканени за събеседване с професионална комисия и лични консултации) и „15 

минути слава“ - който цели да срещне публиката лице в лице с художниците и 

тяхната работа, но в неформална среда, като всеки автор представя себе си за точно 

15 минути и при пълна свобода в избора на средствата. 

16 940,00 

(69.23%) 

24 470.00 

10 000,00 лв. Проектът предлага добра възможност за 

обогатявене на лятната програма през 2019 г. с 

изложба на съвременни млади автори от Пловдив, 

както и за популяризиране на тези автори извън 

страната. 

БРОЙ ТОЧКИ: 15,2 

64_LM_

2018 

Associazione 

LIS Lab 

Пловдив 

през 

Пловдив през сетивата  е проект на LIS LAB, който включва участието на 

националното училище за сценография и медиен дизайн на Пловдив, на българския 

26.700,00 

(69,71 %) 

10 000,00 лв. Проектът предлага възможност на учениците и 

учителите в професионалното училище да работят с 
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Performing 

Arts 

сетивата художник Иван Йотон, италианския музикант от Матера Лордана Паолицели. Цялата 

група ще работи в проект, чиято цел е да открие и да се намеси в града чрез очите на 

подрастващите и младите хора, които живеят там. Чрез семинар на първо място и 

представление бихме искали да работим върху "Тютюн" и неговата история, 

пътуващ път, където публиката ще открие древната история на тютюна чрез древни 

спомени и архитектури уникални в света. Това е мултидисциплинарен проект / 

представление, посветено на града, място на несигурност par excellence, но и място 

на обещания и алюзии, които са несигурни, тъй като те са неустоими. Разхождайки 

се по улиците на шоуто, зрителят ще види града си, сякаш за първи път: улиците, 

минувачите, всичко, което го заобикаля ... начин да се опитаме да съчетаем 

границите, които отделят индивида от неговата памет. 

38.300,00 италиански артисти за период от една седмица, за 

създаването на инсталация, която да бъде 

представена пред публика. Обменът и 

международното участие правят предложението 

интересно и адекватно за програмата ЕСК. 

Бюджетът е висок за такъв тип събитие. 

БРОЙ ТОЧКИ: 15,6 

68_LM_

2018 

Танцова 

Забава 

ЕООД 

Club Culture Club Culture е проект, целящ да развие нивото на съвременната електронна 

музикална сцена в града чрез качествено организирани събития на европейско ниво. 

Също така в основата му стои и случване на събития с образователен характер в 

сферата на музикалната продукция, диджейнга и кариерния път в музикалната 

индустрия. В плана на проекта са заложени ежемесечни клубни събития в общ 

период на случване от 14 месеца с акцент върху развитието на местната сцена и 

инволвиране на артисти от София и съседни държави.3 Ще се състоят и пет събития 

с дневен характер с тематични лекции и уъркшопи.Проекта ще промотира 

съвременна електронна музика в различни жанрове вариращи между neo r’n’b, 

downtempo electronica, nu disco до ethereal techno и други по-нестандартни fusion 

жанрове.Събитията на … ще се помещават в пространство СКЛАД, намиращо в 

архитектурен комплекс „Тютюнев Град“ и ще подкрепят пряко домакинството на 

Пловдив като европейска столица на културата през 2019.Събития от подобен 

характер са без паралел в града в момента и са важни както за развитието на 

местната публика, така и за посетители от други градове и държави, търсещи клубни 

преживявания. 

32 220,00 

(63,38%) 

50 840,00 

10 000, 00 лв. Проектът се състои в серия от клубни събития, 

предвидени за пространството на "Пловдив 2019" в 

Тютюневия град. Характерът на програмата, която е 

планирана за това пространство, не съответства на 

клубните инициативи, предложени в проекта. 

Проектното предложение е одобрено, за да поощри 

развитието на клубна култура, която силно липсва в 

Пловдив, както и изявата на млади диджей артисти 

от града, но с препоръката локацията да бъде 

променена, да се потърсят допълнителни 

партньорства и спонсорства и да се редуцира броя 

на изявите, така че да се осигури максимално 

адекватна публичност и разгласа за провеждането 

им. 

БРОЙ ТОЧКИ: 15,2 

74_LM_

2018 

Сдружение 

Обединени 

професионал

исти за 

устойчиво 

развитие 

МОСТовете 

на 

изкуството 

Проектът BRIDGE through Art включва една основна дейност 1) организиране на 

фестивал на артистичните дейности, провеждани с осъдени лица и други 

маргинализирани групи/лица в неравностойно положение и 2) няколко подкрепящи 

дейности с целевите групи по проекта и широката общественост за създаване на 

връзки и споделяне на добри практики в областта на активното социално включване 

чрез изкуство и театър. В допълнение към текущите ни театрални занимания със 

задържаните лица) сме включили в този проект подкрепящи външни театрални, 

артистични и обществени работилници и дейности за популяризация и 

застъпничество с още няколко групи: подрастващи и младежи, техните родители и 

учители, семействата на лишените от свобода, като ги свързваме с хора, работещи в 

сферата на образованието чрез изкуство, социалната работа и артистични 

организации. В продължение на 7-8 месеца тези различни групи ще изграждат заедно 

една театрална продукция, без дори да се срещат. В проекта сме заложили също 

група за психологическа подкрепа на лицата, лишени от свобода, както и групи за 

работа с техните семейства.  

43 250,00 

(69,10 %) 

62 592,10 

 

30 000, 00 лв. Проектът е от малкото, които предлагат работа  с 

маргинализирани групи, и така поставят публично 

този проблем. Организацията има доказан опит и 

отношение при работата си с маргинализирани 

общности и по-конкретно с хора, лишени от 

свобода. Проектът надгражда дейността на 

организацията, като значително разширява обхвата 

на изявите. 

БРОЙ ТОЧКИ: 17,6 
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77_LM_

2018 

Фондация„К

ултурни   

перспеиви’:“ 

„ТВОРБА – 

АНТИЧНА 

КУЛТУРА“  

заключителе

н спектакъл-

пърформанс 

на 

стипендиант

ите и 

менторите на 

първото 

издание на 

Национална 

стипендия 

„С усилия 

към 

звездите“. 

ТВОРБА – АНТИЧНА КУЛТУРА е годишното тематично представление под 

формата на съвместен спектакъл-пърформанс на стипендиантите на Национална 

стипендия „С усилия към звездите“, учредена от Фондация „Културни перспективи“ 

и КЦМ 2000 ГРУП, в подкрепа на млади български артисти. Спектакълът е 

кулминацията на първото издание на конкурса, в който стипендиантите от петте 

области на изкуството: визуални изкуства, литература, музика, танц, 

театър/пърформанс, преминавайки през етапите на усвояване на стипендията, 

представят себе си, своите проекти и правят своята първа крачка на свободни 

артисти след получената подкрепа. Стипендията осигурява финансова подкрепа за 

растеж и развитие, за реализацията на личен проект и менторски съвети на петима 

ярки български артисти и личности за всяка една от областите – Недко Солаков, 

Георги Господинов, Красимира Стоянова, Галина Борисова и Явор Гърдев. Първото 

издание ще се реализира за първи път, пред публика, в гр. Пловдив, като екипно 

комплексно представяне. Обединяващата тема на събитията е отнесена към 

античната култура, третираща общочовешки идеали и ценности, свързани с 

историята, традициите и съвремието, пренасяна в духа на времето и представяща 

един съвременен образ на културното и историческото ни наследство. 

79 702,00 

(40,09 %) 

198 822,00 

30 000,00 лв. Проектът предлага публично събитие с участието на 

най-изявени и международно признати български 

творци във всички области, които са също и 

ментори на учредената през тази година стипендия. 

Финансирането се отпуска само за реализацията на 

финалното публично събитие в залата на 

Драматичен театър - Пловдив. 

БРОЙ ТОЧКИ: 15,4 

84_LM_

2018 

Аршитети 

музикали 

ЕООД 

Per carmina 

ad astra – 

чрез песни 

към звездите 

Per carmina ad astra – „Чрез песни към звездите“, парафраза на известната сентенция 

per aspera ad astra („чрез трудности към звездите“) е проект за осъществяването на 

три концептуални концерта на камерен ансамбъл за стара музика Cantanti DAI 

MONTI VERDI, които да положат мост от миналото към настоящето, да се опитат да 

привлекат и образоват нови публики (както за старата музика, така и за музеите на 

гр. Пловдив) и да открият нови сценични пространства. Репертоарът ще включва 

мадригали, както от епохата на разцвета им, XVI &amp; XVII в, така и от съвременни 

автори - XX &amp; XXI в.Първият концерт ще се проведе в знаковия за Пловдив 

Музей на Съединението, чиято зала, освен с прекрасна акустика, разполага с 

клавесин и орган, позволяващи включването на инструментален съпровод. Ще се 

представи т.нар. „хроматичен“ мадригал на К. Джезуалдо и М. Роси, чиито дързък 

хармоничен език сам по себе си прави връзка с настоящето, съпоставен със 

съвременни произведения, първо в кратка разяснителна лекция и после чрез самата 

музика.Вторият концерт ще се проведе в Природонаучния музей на гр. Пловдив, в 

неговия дигитален планетариум. Той ще се съчетае с дигиталните прожекции на 

планетариума, на фона на които отново ще се изпълняват старинни и съвременни 

мадригали, но вече обвързани с тематиката за звездите и космоса.Третият концерт 

ще се проведе в Звездната зала на планетариума на гр. Смолян, чрез което съвсем 

нова публика ще може да се докосне до музикалното изкуство и до мистериите на 

космоса. По този начин проектът представлява едно своеобразно пътешествие от 

един „класически“ в представянето си концерт към представяне съчетаващо 

необичайни локации, интердисциплинарност, иновативност и дигитални 

мултимедии. В публиката ще се смесят хора, посещаващи концертните зали, с 

посещаващите музеи и имащите интерес към астрономията, с добавената стойност от 

децентрализация на изкуството, чрез представянето на съдържанието в друг град. 

14 873,00 

(65,95%) 

22 553,00 

7 000,00 лв. Проектът прави силно впечатление с избора на 

специфични пространства за концертите и високото 

ниво на професионална подготовка на 

предложението. 

БРОЙ ТОЧКИ: 18,8 

86_LM_

2018 

Сдружение 

„Плюс“ 

ЦИКАДИТЕ Целта е сценична реализация на нов български драматургичен текст в алтернативни 

пространства в Стария Пловдив и квартал Капана. Пиесата „Цикадите“ на авторара 

Мирослав Христов е сред трите драматургични текста, селектирани на фестивала 

„Нова българска драма“ 2017 в Шумен, а през пролетта на 2018 е избрана и от 

платформата за нова драматургия ПроТекст и европейската мрежа Eurodram 2018. 

По време на фестивала ПроТекст в София бяха осъществени две успешни 

пърформанс-четения на пиесата пред пълна зала в ДНК-НДК, благодарение на които 

13 720,00 

 (61,75%) 

22 220,00 

13 000,00 лв. Екипът на проекта е на високо професионално ниво, 

интересни са идеята и приносът за обживяването на 

малки и алтернативни пространства и привличането 

на най-разнообразни публики. 

БРОЙ ТОЧКИ: 15,4 
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се сформира екип от млади хора – режисьор Александра Петрова (носител на ИКАР 

2017 за дебют в режисурата), актьорите Надя Керанова и Георги Гоцин, сценографа 

Бояна Бъчварова, видеодизайнера Гергана Лазарова и музиканта Нино Гомез. По 

време на четиридневен уоркшоп екипът показа как текстът работи в лабораторни 

условия и доказа неговата издръжливост на ниво актьорско изиграване. 

Използването на видеоарт, мапинг, визуални ефекти и авторска електронна музика от 

страна на екипа е нещо, върху което ще се работи и акцентира в бъдещите 

реализации на проекта.  Сюжетът е своеобразна машина на времето, пренасяща 

зрителя от едно място на друго и преминаваща от локален към универсален план и 

обратното. Историята в пиесата е фокусирана върху миналото като вдъхващо живот 

на настоящето и от тази гледна точка в нея има препратка и към древното минало на 

град Пловдив. 

89_LM_

2018 

Сдружение 

„Кашалот“ 

„Спирка за 

разкази“ 

„Спирка за разкази” има за цел да преобрази спирките на градския транспорт и да ги 

превърне в нещо повече от място, където гражданите и гостите на Пловдив 

прекарват времето си, докато чакат да се придвижат из града. Нашата философия е 

да използваме съществуващата градска среда и чрез преобразяването ѝ да обогатим 

всекидневните дейности в града и да го превърнем във вдъхновяваща и творческа 

среда за жителите му.„Спирка за разкази” представлява трибуна, чрез която 

ползващите градски транспорт граждани и гости на Пловдив могат да се запознаят с 

млади и перспективни български автори и техните кратки разкази. Това ще се случи 

в следните стъпки. Първо, каним няколко утвърдени млади писатели, които да 

напишат кратък разказ по предвавително зададена тема, свързана с града. Това ще са 

първите разкази, които ще бъдат поставени на спирките на градския транспорт, с 

призив към всички, които искат да видят творчеството си публикувано, да качват 

своите кратки разкази на същата тема на специално създадения за целта сайт. Това е 

втората стъпка. 

9 650,00 

( 67,84%) 

14 225,00 

8 000, 00 лв. Едно от малкото проектни предложения, в които 

има взаимодействие с даденостите на градското 

пространство извън обичайните зони за артистична 

изява, директно в градското ежедневие. Проектът 

адекватно кореспондира с целите на инициативата 

ЕСК. Препоръка на сайта да има и превод на 

английски език. 

БРОЙ ТОЧКИ: 19 

91_LM_

2018 

Пункт ООД Регионале Проектът цели да създаде книжно издание обхващащо културни, туристически и 

социални проекти от Южно централен район. Районът включва областите Кърджали, 

Пазарджик, Смолян, Хасково и най-големият град и негово ядро - Пловдив. 

Изданието ще представи различни маршрути и акценти, които ще помогнат на всеки 

пътешественик да изживее региона, опознавайки го през неговите хора, традиции и 

богата култура, неприсъстващи в официалните туристически пътеводители. 

„Регионале“ ще подчертае разнообразието на българската култура, като се 

представят интересни и характерни традиции и обичаи, занаяти и изкуството, през 

големия брой ежегодни фестивали и празници в малките и големите градове и села. 

Това са места, хора и обичаи, които често остават неглижирани или заплашени от 

забрава и изчезване. Опазването и представянето на местните култури е приоритет в 

подбора на темите и събития. Важен аспект е подобряването на връзките между 

поколенията, пренасяне на опит и памет. Сред основните акценти в представянето на 

региона ще бъдат читалищата и фестивалите с тяхната културно-образователна 

дейност. Изданието ще събере в себе си и природни забележителности характерни за 

всеки от включените региони.  Селекцията на фестивалите, събитията и локациите 

ще се изгради на базата на тяхната посещаемост, значение и устойчивост. Изданието 

ще бъде двуезично и ще се разпространява безплатно. 

63 450,00 

 (69,19 %) 

91 700,00 

 

49  000,00 лв. Проектното предложение предлага развитие на един 

от значимите проекти от апликационната книга на 

Пловдив 2019 и предоставя възможност за 

приобщаване на региона към програмата, както и за 

развиване на нови публики и популяризиране на 

дейността на читалищата. Финансовата подкрепа 

изключва всякакви допълнителни разходи за 

мърчъндайз и комуникационни материали. 

БРОЙ ТОЧКИ: 21,8 
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96_LM_

2018 

ММ Ню 

Медиа Груп 

ООД 

‘’ЕВРОПА В 

КАПКИ 

ПОЕЗИЯ” 

„Европа в капки поезия“ доближава европейското културно наследство до гражданите с 

помощта на музикалното и визуално изкуство. Жителите и гостите на Пловдив ще могат 

да открият откъси от текстове на песни от българският автентичен фолклор до съвременни 

изпълнители, популярни в страните –членки на Европейския съюз. От песенното 

творчество на 28те държави ще бъдат селектирани стихове от известна за съответната 

територия песен, и изработени шаблони на оригиналните езици за всяка държава по 

тротоари и в близост до местни забележителности. Те ще бъдат направени по специална 

технология и ще се виждат само, когато завали дъжд или се намокрят. Чрез социалните 

мрежи и медийни партньорства ще бъде организирана кампания с игра, която ще дава 

възможност да се провокира интерес към културното наследство с модерни способи и да 

се печелят награди чрез тагване на снимки от конкретните места и намерените стихове. 

Проектът е разделен на три етапа (20 ноември 2018 -10 януари 2019, 20 април -20 юни 

2019, 20 септември – 20 ноември 2019) и във всеки от тях има включен концерт на 

известна български изпълнител и млад талант,, които ще изпълнят част от селектираните 

песни. ‘’Европа в капки поезия’’ има потенциал да се превърне в ежегоден фестивал и 

дори да се развие и в различни европейски градове. Технологията е екологична и по 

никакъв начин не замърсява околната среда. Надписите изчезват от само себе си до 8 

седмици. Идеята е уникална и с това, че проект с тази технология се прави за първи 

път в Европа, което го прави амбициозен и иновативен. 

74 211,37 

( 63,94 %) 

116 066,25 

20 000,00 лв. Средствата се отпускат за реализацията на водно-

реагиращите графити, представящи  цитати поезия. 

БРОЙ ТОЧКИ: 16,2 

РЕЗЕРВА 
Входящ 

номер  

Организация Име на 

проекта 

                                  Кратко описание на проекта, предоставено от кандидата. Искана сума /%/ 

Обща сума 
Бележки 

43_LM_

2018 

Aсоциация 

за култура 

„Баханѝ – Ла 

Гитарра“ 

„Свързани 

чрез 

култура“ 

Проектът „Свързани чрез култура“ ще се фокусира върху квартал Столипиново, като се основава на 

други подобни примери, като например 3000 цигански къщи в Севиля в зона, която се нарича именно 

по този начин: „3000 жилища“. Идеята на този проект е да изгради мостове и укрепи връзките между 

живеещите в Столипиново и останалите живущи чрез изкуството и неговите прояви. 

36 100,00 

(69,83 %) 

51 700,00 

Програмата на Пловдив ЕСК 2019 вече включва доста сходни 

с настоящото предложение проекти. Дублирането на методи и 

средства е основен мотив, то да не е подкрепено за 

реализация. Най-интересен и нов елемент в предложението са 

двата концерта на фламенко и румба, с които публиката рядко 

свързва ромската култура. Но изчерпаният ресурс на 

програмата и възможността те да бъдат реализирани като 

самостоятелни и самоиздържащи се събития поради голямата 

популярност на музиката, оставя проекта в резерва. 

БРОЙ ТОЧКИ: 15 
52__LM

_2018 

Държавна 

Опера – 

Стара Загора 

Мюзикъл за 

деца 

„Машина на 

времето“ 

Проектът се състои в подготовка и представяне на музикално-сценичния продукт на Държавна опера 

- Стара Загора „Машина на времето“ от ДЮСОБ „Маргаритки“. Мюзикълът е създаден специално за 

представяне от деца на деца. Това е история за създаването и развитието на световната музика и танц 

през вековете и обхваща различни периоди. Основното свързващо звено между тях са главните герои 

-  Професорът и неговите деца Леа и Джоджо, които създават машина на времето и пътуват с нея в 

различни епохи и дестинации: Предвиждат се две представления в Дома на културата „Борис 

Христов“ в Пловдив, през м. април и юни 2019 г. 

15 400,00 

(37.56%) 

41 000,00 

 

Поради изчерпания ресурс на програмата, въпреки качествата 

на проектното предложение то не е подкрепено за реализация, 

поради силно стеснения обхват на крайния творчески продукт.  

БРОЙ ТОЧКИ: 14,4 

57_LM_

2018 

Хенд Плейд 

ООД 

Байкал “Байкал” е проект за късометражен филм, дръзка и интригуваща съвременна драма за търсенето и 

откриването на истинската ни природа, видима само с отворено сърце, лишено от поколения 

предразсъдъци, спасено от опита на по-умните същества сред нас. Живеем във времена, когато 

любовта на промените, придобива неизвестни нови измерения и нюанси, хвърля съмнение върху 

основите на човешката природа и разкрива неизвестни дълбочини на съзнанието. Но ако предметът 

на неконвенционалната любов и сексуалната ориентация в момента е третиран като „гореща точка“ 

на раздор, предизвикваща вълни от противоречиви реакции, то „Байкал“ говори за това фино и 

постепенно, с разбиране и уважение към двете гледни точки, предизвиквайки емпатия и емоция в 

пътуването на зрителя и героите в тъмните коридори на собствената си несигурност. Това е 

значението на този проект - майсторството му да показва нестандартна форма на любов между двама 

приятели като чиста и естествена; опита му да говори за различията, които ни свързват или 

52 914,70 

(66,16%) 

79 976,00 

Основно предимство на проекта е, че засяга важни 

обществени теми. Липсва допълнителна информация, която да 

даде представа за качеството на крайния продукт. 

Предложението като цяло не допринася значително за 

разнообразието на програмата, което е цел на настоящата 

отворена покана. 

БРОЙ ТОЧКИ: 15,2 
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отдалечават без да сочи с пръст или да конкретизира каква е социалната ни роля в обществото, а 

давайки ни възможност да се насочим към себе си и връзката ни с другите около нас.  

НЕСЕЛЕКЦИОНИРАНИ ПРОЕКТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Входящ 

номер  

Организация Име на 

проекта 

                                  Кратко описание на проекта, предоставено от кандидата. Искана сума /%/ 

Обща сума 
Бележки 

42_LM_

2018 

European 

Roma 

Institute for 

Arts and 

Culture 

New 

tendencies in 

contemporary 

Roma Art / 

Нови 

тенденции в 

съвременнот

о ромско 

изкуство 

Проектът се фокусира върху социалното приобщаване, социалния диалог и икономическите и 

социалните различия чрез средствата на изкуството и културата. Предложено е осъществяване на 

изложба, която да покаже приноса на съвременни европейски ромски художници (местни и 

международни) в Пловдив. Планирано е, след тридневна художествена работилница в кв. 

Столипиново с вечерни филмови прожекции, в квартала и в центъра на града, изложбата да включва 

и произведения от творческата общност на Столипиново. Подобно на Берлин, Пловдив винаги е бил 

град на срещи с разнообразни културно-етнически групи. ERAIC цели да изгради мост между 

градовете и да даде възможност за допълнителна международна видимост за художниците от 

България и за Пловдив. Преди откриването на изложението, на 8 април, ERIAC предлага да покани 

политици на местно и европейско ниво да обсъдят значението на насърчаването на ромското 

изкуство като ключово условие за социалното благополучие на българските роми.  

36 800,00 

(69,04%) 

53 300,00 

Проектът засяга важна и съществена тема от програмата на 

Европейска столица на културата. Липсва конкретност 

относно съдържанието, планирано да бъде представено през 

2019, което прави неясен и крайния резултат на 

предложението.  Кандидатът може да потърси сътрудничество 

с вече одобрен партньорски проекти в програмата със сходно 

съдържание.  

БРОЙ ТОЧКИ: 13,6 

44_LM_

2018 

Държавен 

музикален и 

балетен 

център-

София 

„ТАНЦЪТ – 

ОТРАЖЕНИ

ЕТО НА 

РЕКАТА“ 

Проектът “Танцът - отражението на реката“ се реализира от балет „Арабеск” чрез колаборация на 

български и европейски творци с участието на местни общности. Основен акцент в проекта е 

спектакълът „Нощите“ на световното име в съвременния танц Анжелин Прежокаж. Идеята за Реката 

и Нощите като метафора за събирането на потоците от творчески енергии от една страна на 

професионалните артисти и от друга на разноликото гражданство на Пловдив е водеща за проекта. 

Процесът на поставянето и представянето му пред публика ще е съпроводен с провеждане на 

дискусии с акцент културното многообразие и творчески уъркшопове по съвременен танц, 

сценография, костюмография и др. Участници в проекта ще бъдат Балет „Арабеск“, Държавна опера 

Пловдив и независими артисти, подбрани с кастинг. Ще бъде включени и хората на Пловдив като 

активна публика.  

79 500,00 

(56,95 %) 

139,600,00 

Нова продукция съвместно между балет “Арабеск” и 

Държавна опера – Пловдив. Международното сътрудничество 

за реализацията на постановката е най-значителен елемент на 

предложението. Работилниците, предвиждащи разширяване на 

участието, са малко застъпени като реална дейност по проекта. 

Разходът е значително висок, а връзката с концепциите на 

програмата е задочна. 

БРОЙ ТОЧКИ: 14,8 

45_LM_

2018 

Христофор 

Гоцев / 

Ансамбъл 

Cantivento 

„Естанемак - 

дука, царя, 

маркиза и 

техните 

трубадури“ 

С проекта „Estanemac“ немският ансамбъл за Стара музика Cantivento представя вокална и 

инструментална музика от времето на латинското херцогство в Пловдив. За исторически кулис служи 

забележителната история на Reiner de Trith „Дук на Финепопол“, който през ноември 1205 г. получил 

от новокоронясания латински император, Балдуин I., херцогството Филипополис, но е бил 

първоначално принуден да прекара по-голямата част от управлението си като беглец в крепостта 

Станимака, в близост до днешния град Асеновград. Някои от композициите, включени в програмата, 

които по онова време са се радвали на широка популярност, са възникнали на Балканите, а други въз 

основа на своята форма могат да бъдат 3 свързани с региона. Програмата съдържа произведения, 

които след повече от 800 години очакват втора премиера. 

9.919,20 

(67,87% ) 

14 .634,20 

Събитието е с ограничен обхват на публики по замисъла си и 

организирано самостоятелно рискува да остане твърде 

недооценено и неразбрано от публиките. Препоръката към 

кандидата е да потърси сътрудничество с някое от 

съществуващите музикални събития и фестивали в града. 

БРОЙ ТОЧКИ: 8,6 

46_LM_

2018 

Национално 

училище за 

музикално и 

танцово 

изкуство 

“Добрин 

Петков” 

Конкурс за 

млади 

изпълнители 

на 

оркестрови 

инструменти 

„Добрин 

Петков”  

През ноември 1995 г. под патронажа на министъра на културата в Пловдив се открива първият в 

страната специализиран национален конкурс с международно участие за цигулари на името на 

Добрин Петков, иницииран от Любомир Комитов и проф. д-р Юлиан Куюмджиев. Авторитетът на 

конкурса се е доказал през годините и чрез състава на неговия Организационен комитет, 

председателстван от проф. Лазар Николов, от Любомир Комитов и дългогодишния изпълнителен 

директор Кунка Панчева. През 2013 година състезателният форум е обновен и разширен в Конкурс за 

млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“ в две категории — струнни 

инструменти и духови инструменти. 

6 500,00  

(31,84 %) 

20 , 413,00 

Предложението не предлага дейности извън обичайната 

ежегодна конкурсна програма на училището. Липсва 

концепция за надграждане или допълнително публична изява 

във връзка с Европейска столица на културата. 

БРОЙ ТОЧКИ: 8,6 

47_LM_

2018 

Средно 

училище 

„Свети свети 

Кирил и 

Методий“ 

Флашмоб и 

концерт по 

случай 

патронния 

празник на 

училището - 

На 11.05.2019 в 12:00 часа пред сградата на Община Пловдив в продължение на 8 минути учители и 

ученици и партньори - танцово сдружение „Клуб за танцово изкуство Везеници“ и студио за 

свободни танци „Dance to the max“ ще изпълнят компилация от народни и рок песни и танци под 

формата на флашмоб. С това изпълнение ще се даде началото на концерт по случай патронния 

празник на училището, който ще е с продължение 1 час и 30 минути. В концерта ще участват ученици 

от 1 до 12 клас на училището и партньорите на събитието. Концертът ще включва народни, рок, поп и 

4 025,50   

(59,28 %) 

6 790,50 

 

Проектното предложение е част от ежегодната празнична 

програма на училището и не кореспондира с целите на 

програмата на ЕСК. 

БРОЙ ТОЧКИ: 13,2 
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„Рок по 

цървули“ 

джаз песни и танци, както и разнообразни компилации от рок и фолклор. На 11 Май СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ чества своя патронен празник.  

49_LM_

2018 

ДЖЕРМИ 

АРТ ЕНД 

ЕНТЪРТЕЙ

НМЪНТ 

ООД 

ПАГАНИНИ 

и ЛИСТ: 

Среща във 

времето! 

Концерт-спектакълът в Пловдив през 2019 ще представи звезден творчески екип от България, Италия, 

Австрия, Германия и Франция свързани с творчеството на Николо Паганини и Ференц Лист. За първи 

път в света в Античния театър ще звучи автентичната музикална тоналност на Паганини, 

възстановена през 2018 в сътрудничество с престижната компания на неговия правнук (Алберто 

Делапиане). В репертоара за тази уникална творческа среща Лист е представен от Адриан Йотикер, 

световно известен пианист, който познава добре музиката на Лист повлияна и от тоналността на 

Балканите. За широката местна и чуждестранна публика проектът предвижда и събития със свободен 

достъп. С образователна и професионална насоченост, в деня след концерт-спектакъла Адриан 

Йотикер ще проведе майсторски клас за творчеството на Лист в Академия за Музикално, Танцово и 

Изобразително Изкуство, Пловдив.  

70 200,00 

(65.18%) 

107 700.00 

Предложеното събитие и участници безспорно са на 

изключително високо професионално ниво, но стратегията по 

отношение на работата с публиките е традиционна, без 

допълнително усилие за излизане от рамките на претоварената 

програма на Античния театър и без концепция за 

приобщаване.  

БРОЙ ТОЧКИ: 14,4 

50_LM_

2018 

Българска 

Федерация 

Спортни 

Танцови 

Дисциплини 

„ЕРА-3000“ 

Мултикулту

рен арт-

спектакъл 

„Алиса в 

страната на 

чудесата“ 

Планираме да създадем арт-спектакъл по мюзикъла на Уолд Дисни «Алиса в страната на чудесата», в 

който да преплетем няколко сценични изкуства: театър, танцово изкуство, вокално изкуство, цирково 

изкуство, визуално изкуство. Участниците ще бъдат подбрани чрез кастинг от различни етноси: роми, 

арменци и българи. Ще направим двуезичен спектакъл /на български език ще се говори и пее, а на 

английски език ще се изписва текст на мултимедиен екран/, с цел разширяване на публиката. 

18 600,00 

(15.09%) 

123 220.00 

Опитът на кандидатстващата организация не  съответства на 

съдържанието в проектното предложение, като същевременно 

не е посочено сътрудничество  с професионалисти в сферата, 

което поставя под въпрос изпълнението. Проектното 

предложение като метод е доста сходно с проект от 

програмата ЕСК, който вече е в реализация. 

БРОЙ ТОЧКИ: 14 
53_LM_

2018 

ВВФ - 

Световен 

фонд за 

дивата 

природа, 

Дунавско-

Карпатска 

програма 

България 

"Свържи се 

с 

природата". 

"Connect to Nature" се състои от две големи публични събития в открита градска среда във връзка с 

„Часът на Земята“ и с европейския ден на мрежата "Натура 2000", включващи 3Д мапинг, импро 

театър, VR преживяване, създаване и развиване на „Айляшка арт общност за устойчиво 

потребление“. Включва:- еднодневен уъркшоп за 15 културни предприемачи: създаване на 

общността, презентация на темите  за околна среда и устойчивото потребление, дискусия как да 

бъдат отразени чрез изкуство . - 3Д мапинг на тема “Свържи се с природата”, включващ проекция на 

река Марица върху ключова сграда с изгасени за “Часa на Земята” светлини- комуникационни 

материали, предоставени от международната ВВФ мрежа  

„Айляшка арт общност за устойчиво потребление“ - Групата, формирана по време на уъркшопа ще 

се включи в дизайна на второто събитие и ще създаде връзки и планове за бъдещи проекти за екипна 

работа. WWF експерти ще работят ежедневно с арт общността с интерактивна връзка до май като ги 

обучават и планират съвместно второто събитие. Второ събитие в публичното пространство - 

Европейски ден на екологичната мрежа "Натура 2000" на 18 май . - временен графит на река Марица 

на централна Пловдивска улица  . - шатри за представяне и продажба на творби на тема “Свържи се с 

природата” от устойчиви материали, изработени от арт общността; - WWF щанд за виртуално 

преживяване с VR очила  - WWF щанд на тема устойчиво потребление на риба (интерактивна 

инсталация кораб и фризер); на дървесина и хартия (изложба на крайречните гори в района на 

Пловдив)- импровизационен театър. 

56 799.92 

(69,25%) 

82 019,92 

Въпреки голямата ценнос на кандидата като партньор 

събитията в рамките на проекта не предвиждат активно 

включване и приобщаване на публики в дейности, свързани с 

околната среда, а по-скоро са част от по-засилена 

комуникационна кампания, което го отдалечава от целите на 

програмата ЕСК. Има противоречие между темите на проекта 

и избраните средства в комбинирането на Часа на Земята с 

мапинг. 

БРОЙ ТОЧКИ: 14,2 

54_LM_

2018 

Kulturscio’k ( 

live art 

collective ) 

 

Medea’s 

visions / 

виденията 

Медея 

Това е първият проект на художествено сътрудничество, чрез което френско-италианският 

колективен Kulturscio’k иска да преживее различни видения от митове. Жената е централната тема на 

нашите изследвания. Сътрудничеството с различни изпълнители дава различни образи, които 

пресичат историята и традициите. Липсата на солидарност направи Медея убиец. Ето защо този 

проект поставя въпроса за цялостното човечество и гражданите. Публиката ще бъде включвана и 

изненадана от оригиналната структура на това произведение Музиката ще бъде адаптирана на място 

към местния ритъм и музика. Това е нашият начин да създадем диалог в изкуствата. По своята 

интердисциплинарна и интернационална страна парчето привлече вниманието на Музея за 

съвременно изкуство в Рим Макро, който би искал да го предложи по време на програмата си "Макро 

убежище" 2019 

80 000.00  

(55,25%) 

144 800.00 

Проектът ползва същата тема и изходна точка като друг 

проект от програмата на ЕСК, който вече е в реализация. 

Междунродното българо-италианско сътрудничество е най-

благопирятният елемент на проекта, но сходствата му с един 

от акцентите в програмата, го правят по-скоро неприемлив. 

БРОЙ ТОЧКИ: 11,6 

55_LM_

2018 

Clemency 

Bedford/ Bath 

Проектът 

"Боди арт" в 

Целта ни е да привлечем шест художници от цял ЕС плюс един фотограф (за да документираме 

нашия опит от самото начало и да заснемем творбите си в и около такъв грандиозен град) до Пловдив 

19 285,79 

(69,87% ) 

Предложението не отговаря на приоритетите на програмата 

ЕСК, като не убеждава в ефективния социален характер,  
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Body Art 

Collective 

Пловдив през май или септември 2019 г., заедно с двама опитни модели на тялото. Останалите четири модела 

ще бъдат осигурени от местната общност чрез социалните медии. Ще създадем маркет в центъра на 

Пловдив и ще боядисваме моделите в обществено пространство, като същевременно насърчаваме 

взаимодействието, като предлагаме безплатни татуировки с блясък и рисуване на лица за деца. Ще 

рисуваме в продължение на два дни. След като художниците завършат, ние се разхождаме из центъра 

на Пловдив, разговаряме с обществеността и получаваме снимки, докато същевременно събитието е 

показвано чрез лайв стрийминг в социалните медии. 

27 604,20 който притежава. Не са ясно обосновани включването на 

местната общност, както и резултатът от това. 

БРОЙ ТОЧКИ: 10,2 

56_LM_

2018 

Мулти култи 

колектив 

Cultural 

Managers’ 

Re-Creation 

Camp: 

Remedy 

against 

Burnout 

Европейските културни мениджъри (КМ) срещат сходни предизвикателства, които могат да доведат 

до хроничен стрес, преумора и „прегаряне“. КМ обикновено търсят решения сами, често със срам, че 

„не се справят“, вместо да се свържат като общност и обединят сили. Настоящият проект предлага 

решение, което ще доведе до по-балансирани, креативни и обединени на европейско ниво КМ – Re-

Creation Camp. Това е лагер от 5 пълни дни и 2 дни за пътуване, който ще предложи сигурно място за 

рефлексия и диалог, взаимно учене, анализ, изпробване на нови методи за по-добър баланс между 

работа и личен живот, свързване с природата, насърчаване на личната креативна енергия, менторинг 

и коучинг от професионален психолог, изпробване на практики за mindfulness като йога, медитация и 

т.н. за 15 европейски КМ. Наученото и преживяното по време на лагера ще бъде приложено от КМ в 

техния собствен контекст и споделено като опитност в техните организации.  

16 880,00 

(63,27%) 

26 680,00 

Описанието на проекта маркира не достатъчно добро 

познаване на местния контекст. Не предвижда иницииране на 

събитие, което да допринесе за жанровото разнообразие на 

програма и не съответства на целите на настоящата отворена 

покана.  

БРОЙ ТОЧКИ: 11 

 

58_LM_

2018 

Продуцент: 

Красимир 

Ванков 

Продуцентск

а компания: 

Hidalgo 

Productions 

Bulgaria  

Rememberles

s / 

Безпаметен 

Във времето на масово отчуждение и нарастваща самота, филмът “Безпаметен” се обръща към 

вечната тема за любовта. Историята се развива основно в Пловдив. Филмът представя културното 

наследство на града по непринуден, но атрактивен начин. “Безпаметен” разказва съвременна история, 

съчетаваща български традиции, танци и музика (модерна и фолклорна). В духа на Европейския съюз 

– “Единни в многообразието”, проектът има обединяваща тема - любовта е част от живота на цялата 

европейска общност, а с избора на град Пловдив като място за снимки, както и с включването на 

фолклорни мотиви, показваме българската идентичност като част от европейското културно 

многообразие.   

79 150,00  

(49,31%) 

160 500,00 

Проектното предложение не отговаря на целите и 

приоритетите на програмата Пловдив ЕСК 2019. Засиленото 

кандидатстване на кино продукции във връкса с програмата 

ЕСК е тенденция, която явно отразява липсата на достатъчно 

финансиране за кино производство в България. Пловдив 

предразполага към по-активното привличане на тази 

индустрия, което може да се развие с последователни местни 

политики, но програмата ЕСК не би мога да обслужи изцяло 

тези дефицити.  

БРОЙ ТОЧКИ: 11,8 

59_LM_

2018 

Кристиян 

Стефанов 

Ангелов, 

Алекс Саби 

Шабтай 

Леви; ОЕ 

„Шалом“- 

Пловдив  

“Secret 

Jewish tour of 

Plovdiv“ 

Проектът, има за цел да представи пред гостите на Европейската столица на културата – Пловдив 

2019г., един интерактивен и новаторски поглед върху хилядолетната еврейска история на града и да 

утвърди неговите позициите  като мултикултурно средище. Проектът се състои в обиколка на 

еврейските места на града по един нов и креативен начин, където ще се избегне елемента на сухата 

история, а ще се съсредоточи върху живата история, която може да се усети, опита и изживее. 

Идеята, представлява интерактивна обиколка на историческите места, свързани с еврейската история, 

традиция, обичаи и култура на Пловдив. Целта ни е да извадим еврейската общност от статистика, 

стереотипи и догадки, а именно чрез обиколка на местата, където историята се е случвала и 

продължава да се случва. Тайният еврейски тур на Пловдив има уникалната концепция да представи 

2000 години история по един забавен, образователен и интерактивен начин. Тайният тур на Пловдив 

има за цел да изкара тайните и мистериите на града и да надгради обикновения тур на града с 

истински и живи истории разказвани от човек на човек. Тайните на Пловдив не виждат разлика 

между гост на града от България и чужбина и дори местния жител, целта за всеки един участник е да 

се почувства като част от преживяването на историята. 

15 200,00 

(62,81%) 

24 200,00 

Проектът засяга важен общностен аспект на програмата, но не 

предлага необичаен или артистичен формат за очертаването 

му. Мнозина, дори сред пловдивските граждани, не знаят, 

къде се намират някои значими паметници, свързани с 

еврейската общност в Пловдив, и не познават живота на 

общността, но подобен подход чрез създаване на маршрути е 

необходимо да бъде по-цялостен и да постави съответните 

забележителности в контекста и на другите общности. В града 

има аналогичен проект и това е алтернативната карта на 

Пловдив. 

БРОЙ ТОЧКИ: 13,6 

60_LM_

2018 

АРТ АКТ 

ЕООД 

ЛЕГЕНДА Работното заглавие на проекта е  „ЛЕГЕНДА“, защото планираме създаването на приказка, 

съчетаваща факти и предания за историята на град Пловдив и тепетата.   Предлагаме образователен 

спектакъл за деца от детски градини и ученици от начален курс “Приказка за седемте братя “- 

драматизация по  легендите за произхода на седемте тепета на град Пловдив. Адаптирано така че 

представянето му да бъде на място  в детските градини и училищата на града и региона. С цел 

максимално доближаване до зрителите от споменатата възрастова група сме избрали метафоричното 

представяне на знакови за града обекти, като човешки образи преплетени в драматургичен разказ.  

21 000,00 

(65,52%) 

32 050,00 

Проектът предвижда създаването на куклено-театрален 

спектакъл по приказни сюжети. Липсва връзка с програмата 

ЕСК. 

БРОЙ ТОЧКИ: 8,8 
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Национален 

научен 

експедицион

ен клуб 

ЮНЕСКО 

(ННЕК-

ЮНЕСКО) 

Наследство и 

диалог 

обединени в 

многообрази

ето - вечният 

Пловдив 

Провеждане на две международни експедиции с участници от България, страни от ЕС и страни от 

западните Балкани за документиране в цифров вид на културни-историческото наследство и 

природните забележителности на Пловдив, с акцент върху недвижимото наследство и 

архитектурните достижения на Пловдив;   2. Провеждане на два уъркшопа с участниците в 

експедициите и гости от чужбина, посветени на диалога и разбирателството при придаване на 

европейско измерение на документираното чрез експедициите културно наследство и културните 

дейности в Пловдив - европейската столица на културата;  3. Обработка, класифициране, подреждане, 

подбор и съставяне на описанията на събраните от експедициите и уъркшопите материали и 

подготовка за обнародването им;   4. Създаване, поддържане и актуализиране на онлайн база данни 

(на български и на английски език) 5. Създаване на приложение за мобилни комуникации за ползване 

на онлайн базата данни на проекта и на налични други информационни онлайн ресурси за Пловдив; 

6. Създаване на мултимедийно интерактивно пособие (на български и на английски език) на 

компактдиск  

76 000,00 

(67,86%) 

112 000,00 

Характерът на предложението е по-скоро в посока на 

проучване и развиване на образователна дейност, което не 

съвпада с приоритетите на настоящата отворена покана. 

Инициативата е похвална и интересна, но съвпада с редица 

подобни по характера си проекти и не може да бъде 

подкрепена в рамките на програмата. 

БРОЙ ТОЧКИ: 10 

62_LM_

2018 

1002 

ПРОДЪКШ

ЪНС 

Аудио 

спътник „По 

Пътя към 

Пловдив“ 

Аудио спътникът „По Пътя към Пловдив“ е проект, който има за цел да интегрира литература, 

география и история. С помощта на консултанти ще изчетем, подберем и запишем в аудио формат 

откъси, спомени, описания, музикални фрагменти и жива реч, с които да създаде у човека, пътуващ 

към Пловдив настроение, очакване, представи. Какво смята за Пловдив сатирикът Лукиан, как го 

описва Евлия Челеби и какви са детските спомени на Иван Теофилов? Ще използваме най-гъвкавите 

и отворени платформи като SoundCloud, Youtube и IGTV, на които Аудио-гидът ще присъства със 

собствен канал, където аудио маршрутите ще могат да бъдат свободно избирани и прослушвани от 

аудиторията (он- или офлайн) чрез всяко комуникационно средство – смартфон, таблет, компютър 

или дори аудио-уредбата в колата чрез Bluetooth връзка. 

17 150,00 

(67,92%) 

25 250,00 

Проектът се състои в аудио пътеводител, свързан с Пловдив, 

но не е ясно как той кореспондира с програмата ЕСК. Основен 

недостатък на предложението е публикуването на аудио 

спътника само на български език. 

БРОЙ ТОЧКИ: 13,8 

63_LM_

2018 

Сдружение 

„Танцово 

студио 

Дуенде“ 

Пловдив  

Природата 

(ми) 

Проектът включва поредица класове, фокусирани върху въздействието на изкуството,  с цел 

постигане на вътрешна хармония и редуциране на стреса. Основен акцент - популяризиране на 

съвременния танц чрез взаимодействието му в рамките на сценичния спектакъл, с рисуване и 

скулптура - изкуства с изградена традиция в България.  

11 530,00 

(68,78%) 

16 764,00 

Серия от обучения по съвременен танц за различни групи 

участници с предвиден финален спектакъл. Предложението не 

се различава от обичайната дейност на едно танцово студио и 

не отговаря на целите и приоритетите на настоящата отворена 

покана.  

БРОЙ ТОЧКИ: 12 
65_LM_

2018 

КAMAO 

ООД 

Фестивал за 

деца и 

възрастни „С 

деца на тепе“ 

„С деца на тепе“ е поредица от събития на открито в центъра на град Пловдив и на хълм Бунарджика. 

Фестивалът се реализира  в Пловдив, между 20.12.2018 – 10.09.2019. През юни и юли организаторите 

местят работилниците в двора на кафе-бар „Отсреща“ на ул. „Бетовен“. Кулминация на фестивала е 

1.06. – Международния ден на детето Проектът има два основни фокуса: ОБУЧЕНИЕ и 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Тези направления са заложени в малките събития, както и в големия фест по 

повод Деня на детето. Организаторите канят школи и работилници от гр. Пловдив да презентират 

своите дейности и да въвлекат децата в процеса на създаване на изкуство. Участието в работилниците 

е безплатно. Фестивалът „С деца на тепе“ стартира през 2018г. под формата на детски фест, който се 

състои на хълм Бунарджика в рамките на няколко часа на 1.юни – Международния ден на детето. 

Събитието събира над 2000 посетители, от които над 1000 са деца. 

33 962,00 

(56,48%) 

60 132,00 

Както става ясно по приложените материали, събитието вече 

се е състояло за първи път тази година като инициатива на 

Община Пловдив, Район Централен. От апликацията не се 

разбира, каква е връзката на кандидата със събитието и какъв 

се явява той в организацията му. Разходите, описани в 

бюджета, са основно за рекламни материали и мърчъндайз. 

Проектът не попада сред приоритетите на настоящата 

отворена покана. 

БРОЙ ТОЧКИ: 10,6 
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Сдружение с 

нестопанска 

цел 

„БЪЛГАРСК

И 

НАЦИОНАЛ

ЕН 

МЛАДЕЖК

И 

ФОЛКЛОРЕ

Н СЪЮЗ“ 

ОРФЕЕВИ 

ТАЛАНТИ 

Национален музикално-фолклорен конкурс „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ – ПЛОВДИВ е традиционно 

ежегодно събитие и е най-мащабният фолклорен състезателен форум в България. Събитието 

обединява всички възможни направления за изява в изпълнителските (индивидуални и колективни), 

приложните и изящните изкуства в сферата на българския фолклор. Провежда се едновременно в 7 

или 8 зали, където всички участници се изявяват пред авторитетно жури, съгласно регламент за 

участие в конкурса, като въз основа оценката на журито заслужилите участници се класират на 1-во, 

2-ро или 3-то място. Присъждат се допълнителни поощрителни и специални награди. В рамките на 

конкурса се провеждат общо 3 концерта, в които участват лауреатите от конкурсния ден в рамките на 

90 минути. През 2019 години, програмата на конкурса ще бъде значително обогатена. Разширявайки 

времевия диапазон, освен редица конференции с различни аудитории, ще бъдат проведени редица 

майсторски класове от изтъкнати изпълнители и педагози във фолклорното певческо, 

24 906,00 

(66,63%) 

37 380,00 

Събитието е традиционно и ежегодно. Предложеното 

надграждане не кореспондира с целите на инициативата.  

БРОЙ ТОЧКИ: 11,8 
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инструментално и танцово изкуство, обединени под наименованието Национална фолклорна среща 

„Мост между поколенията“. Паралелно ще тече и Национален литературен конкурс „С Каравелов в 

сърцето“. Творбите на участниците в направления: „Приложно изкуство“, „Изобразително изкуство“, 

„Български занаяти“ и „Видео конкурс „Децата и фолклора“ ще бъдат представени в изложба. Така 

конструиран и значително по-мащабен, форумът ще се озаглави Национални фолклорни празници 

„ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ – Пловдив, 2019.  

67_LM_

2018 

ОТТЕГ

ЛЕН 

Зара 

Стаменова 

Димитрова  

Концерт с 

вокално-

камерни 

произведени

я “Песенни 

мостове в 

зората на 

нова Европа” 

Проектът включва песни от български и европейски композитори, написани в края на 19 и началото на 20 век - когато европейските страни, отхвърлили бремето на вековните империи, 

постепенно придобиват съвременните си граници. Епоха на кипеж на националната идентичност, на събиране и разпространяване на народното културно богатство и наследие. Факел 

поет от исполините на българската култура като: Д. Христов, Петко и Пенчо Славейкови, П. Владигеров и десетки други, които обработват събраните материали и ги представят на 

европейската публика и нейната културна и художествена общественост, както и на научните ú среди. Автентичността и красотата на българската музика, поезия и проза са приети с 

голям интерес от средите на изкуството в Европа. На тях са посветени множество концерти и научни статии. От своя страна, българските автори изучаващи се и усъвършенстващи 

уменията си в различни европейски страни, са благоприятно повлияни от своите колеги, което изгражда индивидуалния им творчески стил. Културнят обмен с Европа е стимулиран и 

от двете големи династии - Кобурготската и Савойската, които отварят вратите на и за България, за по-богат и пълноценен обмен, за по-тясно и безпрепятствено сътрудничество между 

творците. 

69_LM_

2018 

Център 

„Инфорома”- 

Пловдив 

„Уеб-сайт за 

културните 

традиции на 

ромите и 

турците в 

квартал 

„Столипинов

о” 

Както българската култура, така също и културата на различните етнически групи, които живеят в 

квартал „Столипиново” град Пловдив, е богата на ритуали, музика, танци и др. От тази гледна точка 

ще се документира под формата на снимки и видеоматериали част от културата на ромите и турците, 

които живеят в този квартал. Чрез проекта ще бъдат документирани основните празници и ритуали, 

които ромите и турците в квартал „Столипиново” спазват, в това число и характерния сватбен ритуал, 

в който има интересни моменти – от искането на момичето до нейното омъжване. Интерес 

представлява и различния начин на отбелязване на 6 – ти Май – за християните честването му е 

свързано със Свети Георги, а за мюсюлманите – с Хедерлез, първия ден от пролетта и т. н. 

52290.00 

(70%) 

74 700 

Проектът предвижда документиране и публикуване на 

традиционни ромски празници и обичаи на специално 

създаден за целта уеб сайт. В искания бюджет са включени 

средства поотделно за всеки от тези празници. Не става ясно, 

как публикуването онлайн на празничния календар на 

квартала би допринесло за по-благоприятното общуване 

между различните общности в града. Проектът е 

неубедителен. 

БРОЙ ТОЧКИ: 8 
70_LM_
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Българо-

американска 

комисия за 

образовател

ен обмен 

УЧИЛИЩЕ-

МУЗЕЙ: 

ТВОРЧЕСК

И 

ПАРТНЬОР

И В 

ОБРАЗОВА

НИЕТО 

Следвайки световните тенденции на партньорство между училища и музеи, все още не силно развито 

в България, проектът цели разработването на пет музейни теми, свързващи колекциите на 

пловдивските музеи с учебните програми на МОН. За тази цел ще бъдат формирани пет екипа, 

включващи музеен специалист, до трима учители (1-12 клас) и двама консултанти музейни педагози 

– по един екип за всеки от участващите регионални музеи: Исторически, Археологически, 

Природонаучен, Етнографски и Градска художествена галерия. Всеки екип ще изготви три урока, 

един от които ще се проведе в музейната среда, а другите два в класната стая – преди и след 

музейното посещение. Музейните уроци могат да бъдат свързани с учебни предмети като Човекът и 

обществото, Човекът и природата, Изобразително изкуство, История, Биология, Български език и 

литература, както и свободно избираем предмет Краезнание. 

34 875,00 

(69,99%) 

49 825,00 

Проектът кореспондира с аналогично предложение на 

“Музейко”. Въпреки строго профилирания си характер 

проектът предлага възможност за дългосрочно 

взаимодействие между музеите и училищата в Пловдив, но 

резултатът и неговата устойчивост не са напълно ясни и 

гарантирани. 

БРОЙ ТОЧКИ: 14 

71_LM_

2018 

Българо-

американска 

комисия за 

образовател

ен обмен 

МУЗЕЯТ – 

НАШЕТО 

СЕМЕЙНО 

ПРОСТРАН

СТВО 

Проектът има за цел да промени стереотипите и възприятията за музея като архаично и скучно 

пространство и да го превърне в съвременна образователна и социална среда на общуване. Ще бъдат 

изработени и публикувани две различни образователни пособия за семейни публики – за отделните 

музейни иснтитуции в града – 1) тематичен гид (на български и на английски) и 2) творческа книжка. 

Съобразявайки се със световните стандарти за работа със семейна публика, всеки гид ще представи 

предмети от експозицията на дадения музей, като създаде маршрут за тематична обиколка и 

експонатите се свържат посредством игрови и интерпретативни ситуации (напр.„намери”, 

„разгледай”, „свържи” и „помисли”). По време на обиколката гидовете ще стимулират диалога със 

семейството чрез въпроси, свързани с лични преживявания. Така, освен образователна стойност, 

музейното посещение ще се превърне в качествено семейно преживяване. Преводът на английски ще 

направи културното ни наследство достъпно и за чуждоезикови публики. 

35 200,00 

(69,91%) 

50 350,00 

 

Целта на проекта е много добра, но средствата избрани за 

постигането й, чрез изработване и отпечатване на гид и 

книжка, на практика не предлагат особено ефективни 

механизми за реално привличане на тези публики в музея и 

тяхното взаимодействие с музейните колекции. 

БРОЙ ТОЧКИ: 14 

72_LM_

2018 

Сдружение с  

нестопанска 

цел 

„Палитра“ 

2-ри 

Международ

ен хоров 

фестивал 

„Гласове на 

Основната цел на проекта е: Да допринесе за представяне на богатата музикална култура на Пловдив 

и Европа пред широката публика като превърне музиката в обединяваща сила за деца, 

младежи,възрастни и хора от различни социални среди и етнически произход. Дейности:Сформиране 

на екип от доброволци. Ще се проведат две срещи на екипа на проекта с Пловдивски хорови 

колективи за сформиране екип от 12 доброволци за логистика и провеждане на Фестивала.Програма 

32 044,00 

(64,51%) 

49 670,00 

Основната стойност и принос на събитието е в срещата между 

участниците. Проектът не е убедителен в приноса си за по-

широка аудитория. 

БРОЙ ТОЧКИ: 13,2 



    12 

 

цивилизации

те“ 

на Фестивала: Участници ще са 2 хорови колектива от Пловдив и 3 от ЕС: Италия - Ass.Corale Cantori 

Materani; гр. Матера, Германия - Bulgarisher Orthofoxer Choir, Берлин; от Гърция Meligopoulou ss Cyril 

&amp; Methodius children choir, Солун. 

73_LM_

2018 

Фондация 

„Танцово 

изкуство – 

Илиев” 

Културна 

идентичност 

и съвремие: 

Танцово-

музикален 

спектакъл 

„5х5 +1“ 

Спектакълът „5х5 +1“ е авторска концепция на хореографа Петър Илиев и представя резултатите от 

сътрудничеството му с американците Крисчън ван Хауърд и Тереза Рут Хауърд и изтъкнатите 

български композитори Петър Ралчев (акордеон) и Пейо Пеев (гъдулка).Споделяйки своя 

дългогодишен опит, тези оригинални и продуктивни творци за първи път поставят българския 

етнически танц в световен контекст, без да бъдат имитирани западни класически образци или други 

етнически традиции. Силно разграничавайки се от комерсиалното и кичозното, творческият екип, 

включващ и майсторите-музиканти Стоян Янкулов – Стунджи (ударни), Ангел Димитров (китара и 

тамбура) и Петър Миланов (бас),представя еклектичен и експериментален творчески продукт, силно 

основан на импровизация.Тематично спектакълът изследва, чрез наслагване, сложността на 

интимните взаимоотношения, разминаването между мечти и реалност и (не)възможността за пълна 

взаимност между партньорите. Чрез плетеница от пет танцово-музикални и четири чисто музикални 

миниатюри, пет дръзки танцьора и пет превъзходни музиканта изпълняват джаз,хип-хоп, народна и 

класическа музика и танц, и извеждат изящните, омайни български звуци и стъпки напред, в нашето 

съвремие, превръщайки ги в адекватна световна култура. 5х5 са изпълнителите на сцената, а +1 са 

елементите от сферата на визуалните и пластичните изкуства, които надграждат произведението. 

30 860,00  

(69,08 %) 

44 670,00 

 

Въпреки високото качество и потенциал на спектакъла да 

привлече публики, събитието е подготвено и планирано за 

края на 2018 г. Сроковете, подадени в апликационната форма, 

са невъзможни за процедурите на “Пловдив 2019”.  

БРОЙ ТОЧКИ: 12 

75_LM_

2018 

Боди 

Графикс 

Пърформанс 

Дом 

Пловдив 

(ПДП) 

Мрежата Боди Графикс за съвременен танц и пърформанс се стреми да създаде център за независим 

съвременен танц и изпълнителско изкуство, Пърформанс Дом Пловдив (ПДП).Тя ще развие местната 

независима художествена общност, ще подпомогне международната мрежа, ще подобри 

образованието и ще развие аудиторията. Тя може да действа като представител на местните артисти и 

да спомогне за повишаване нивото на работа, качеството на работната среда и интеграцията на 

международната сцена. ПДП ще предостави място за работа, работа в екип, сътрудничество, 

образование и глас, чрез който да се действа и да се печели повече признание на местно и на 

международно ниво. Тя ще обхване мрежата си на международната сцена и ще разшири местната 

артистична общност. Публичните събития ще насърчат развитието на аудиторията, както и 

критическата и теоретична ангажираност с изкуството. Предвид това, събитието ще предложи 

едногодишна програма от дейности, които са свързани с основната идея за образование и 

разширяване на независимата художествена сцена.  

79 500,00 

(69,07%) 

115 100,00  

Проектът предлага създаването на нов център за пърформанс в 

Пловдив, като идеята е на значително ранно ниво на развитие. 

Интересът на кандидата към развиване на такъв тип дейност в 

града е важен и ценен, но представен по този начин, проектът 

съдържа основно разходи за базисна издръжка на такъв 

център в рамките на година, без яснота за конкретно 

пространство, без публична изява, без ясна визия за 

последваща издръжка на дейността. Основните разходи в 

бюджета са административно недопустими. 

БРОЙ ТОЧКИ: 12,2 

76_LM_

2018 

Links Hall “Fault Lines 

&amp; 

Expanding 

Forms” 

(работно 

заглавие) 

Българският Фулбрайт стипендиант Милена Бербенкова беше част от екипа на Links Hall в 

продължение на две години. През това време тя ко-продуцира A-Squared Asian-American Performing 

Arts Festival, в който Майра Су, член на Manual Cinema, се срещна със световноизвестния джаз 

музикант Татсу Аоки. В края на фестивала Аоки изрази възхищение от работата на Су и те започнаха 

да обсъждат обединяването на нейният структуриран и прецизен куклен театър на сенките с 

импровизационния му джаз.Малко след завръщането на Бербенкова в България получихме 

първоначалното финансиране от National Performance Network за това ново произведение, за чието 

създаване тя допринесе, и започнахме търсенето на допълнителните ресурси, необходими за 

стартирането на Links to Bulgaria. Търсим Вашата подкрепа за представянето на новата 

интердисциплинарна творба на Аоки и Су в Пловдив като основа на този международен 

ангажимент.“Fault Lines &amp; Expanding Forms” е вдъхновен от традиционната японска музика. 

Аоки се обучава като традиционен музикант от четиригодишна възраст, разбунтува се в движението 

за ъндърграунд изкуства в Токио през 1970 г. и намира трайни успехи в джаз общността в Чикаго. 

Това произведение изследва конфликта, свързан с необходимостта на автора за самоизразяване и 

уважението към традициите. Той изследва загубата и чувството на неудовлетвореност, които 

придружават отстъпването от традиционните практики, и артистичната сила, която изтласква 

творческите новатори отвъд културните бариери.В тази творба Су проучва иновациите в кукления 

театър и се фокусира върху многонационалната си идентичност.  

37 225,00 

(34,94 %) 

106 525,00 

Предложеното сътрудничество и обмен са на много ранен 

идеен етап, без конкретни местни партньори и без ясна визия 

спрямо местния контекст. Проектът има значителни цели, но 

тяхното постигане е опосредствано от липсата на 

предварителна работа по предложението. В този контекст 

разходите за самолетни билети и логистика са необсновано 

високи на фона на несигурната реализация. Проектът е по-

скоро в контекста на програмата с фокус Японска култура 

заедно с ЕU-Japan Fest, чиято отворена покана вече беше 

проведена по-рано тази година. 

БРОЙ ТОЧКИ: 13,4 

78_LM_ ЮЛНЦ 8-ми Проектът е за организиране на фестивал с конкурсен характер, в който взимат участие деца и 29 343,04 Проектът не отговаря на целите и приоритетите на програмата 
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2018 „Спортен 

клуб 

Самодива“ 

Международ

ен танцов 

фестивал 

„Пловдив 

Древен и 

Вечен“ 

младежи от цяла България и от чужбина, които се занимават непрофесионално с танци. Фестивалът 

ще се проведе в 3 дни (05.04 – 07.04 2019г.) в Многофункционална спортна зала Колодрум и ще 

обхване широка гама от разнообразни стилове танци – 16 на брой, за да се даде възможност за изява 

на възможно най-голям брой участници. Танцовите стилове са: Балет, Български народни танци – 

дивертисментни форми, Български народни танци – сюжетни и тематични форми, Характерни танци 

на народите, Съвременен танц, Джаз танц,Лирикъл джаз, Акробатичен танц, Латино танц, Танцово 

шоу, Музикален театър, Танцови мажоретки, Парадни мажоретки, MTV dance, Urban dance и Party 

time seniors (стил за възрастни любители на танца).  

(69,70 %) 

42 098,04 

ЕСК. 

БРОЙ ТОЧКИ: 9,8 

79_LM_

2018 

НАЦИОНАЛ

НО 

СДРУЖЕНИ

Е НА 

МАЛКИЯ И 

СРЕДЕН 

БИЗНЕС 

Дигитален 

спектакъл - 

„ПЛОВДИВ 

В ОБРАЗИ И 

ПОСЛАНИЯ 

ОТ 

ДРЕВНОСТ

ТА ДО 

ДНЕС“ 

Основна цел - да допринесе за разнообразяване културния афиш и дългосрочното подобряване на 

културния климат в Пловдив чрез представяне на публиките на иновативен дигитален спектакъл 

„ПЛОВДИВ В ОБРАЗИ И ПОСЛАНИЯ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО ДНЕС“. В изпълнението на тази цел 

Кандидатът се придържа към основните концепции на предварителната програма „Пловдив – 

Европейска столица на културата“, стремейки се настоящото предложение да добави стойност към 

проект “Дигитални екологии”, ПЛАТФОРМА ВЪЗРАЖДАНЕ,КЛЪСТЕР ИЗКУСТВО ЗА 

ЗАБРАВЕНОТО БЪДЕЩЕ. Синергията ще се получи чрез принос към международната изложба на 

съвременно изкуство и към изследване влиянието на дигиталното изкуство в съвременното общество 

и култура, предлагайки възможост за обратна връзка от публиката относно въздействието на 

дигиталното изкуство в градската среда чрез интелигентната интерактивна холограмна виртуална 

медия, създадена по проекта. Основен резултат: създадена и работеща иновативна интерактивна 

дигитална мрежа от холограмни инсталации, представящи едновременно 24/7 дигиталния спектакъл 

„ПЛОВДИВ В ОБРАЗИ И ПОСЛАНИЯ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО ДНЕС“ – актив с маркетингов 

потенциал за осигуряване устойчивост на инициативата. 

79 640,00 

(69,59%) 

114 440,00 

В проекта липсва яснота по отношение на съдържанието, 

което би се представило на описаната дигитална инсталация, 

както и за неговата връзка с програмата на ЕСК. Разходите са 

единствено за изработване и обслужване на съоръжението. 

БРОЙ ТОЧКИ: 11,4 

80_LM  

_2018 

МЕСМЕРАЙ

ЗД 

ПРОДАКШ

ЪНС “ 

ЕООД 

“BETWEEN 

THE 

FRAMES“ 

Основна цел на проекта - да допринесе за разнообразяване културния афиш на „Пловдив Европейска 

културна столица /ЕСК/ 2019“ чрез създаването на уникално произведение – филм амалгама на 

случващото се по време на инициативата, ползвайки инструментите на кино изкуството, изкуството 

на открито и дигиталното изкуство. В изпълнението на тази цел Кандидатът се придържа към 

основните концепции на предварителната програма „Пловдив – ЕСК 2019“, стремейки се настоящото 

предложение да добави стойност основно към ПЛАТФОРМА -ТРАНСФОРМИРАНЕ. Специфични 

цели на проекта:1. Да се създаде сценарий на филма, който да даде възможност да се включат 

тематиката и локациите на част от останалите проекти по инициативата през 2019 година, 

превръщайки се в своеобразна амалгама от техните основни акценти, без това да му пречи да има 

свой собствен облик;2. Да се изгради видео портал, който да събира професионални и любителски 

видеа от останалите проекти, реализирани като част от инициативата, както и други видеа на 

тематика, свързана с основните културни платформи на инициативата Пловдив културна столица на 

Европа 2019. 

67 750,00 

(67,99%) 

99 650,00 

Предложението не може да бъде отнесено адекватно като 

програмна дейност на инициативата. Спада към рекламните и 

маркетингови активности и не е приоритет на отворената 

покана. 

БРОЙ ТОЧКИ: 9,4 

81_LM_

2018 

Национално 

сдружение 

за единство 

и 

партньорств

о 

ШЕСТВИЕ 

НА 

ТОЛЕРАНТ

НОСТТА 

Идеята на проект ШЕСТВИЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА е да покаже че културата обединява хората от 

различен пол, раса, религия, етност – тя дава идентичност на база различията, но и обединява. Екипът 

на проекта ще активира формални и неформални сдружения на хора от историческите общности в 

Пловдив– арменци, евреи, роми, турци, българи, както и на по-новите – руснаци, италианци и др. 

Всяка от общностите, допринесла за днешния културен облик на Пловдив, ще представи своята 

култура чрез типични костюми, танци, музика, песни, акробатика... в едно многоцветно шествие по 

случай международния ден на толерантността - 16 ноември. Предвижда се да се организират две 

шествия в рамките на проекта – 17/11/2018 (първата събота след 16/11) и 16/11/2019, които да минат 

през места символи на Пловдив – от Тютюневия град по улица Иван Вазов, централния площад, 

главната улица, римския стадион, малката главна, Капана. Амбицията е с годините събитието да се 

превърне в традиция, като всяка година маршрута може да включва нови места. 

26 372,50 

(70,00%) 

37 675,00 

Проектът е замислен като взаимодействиe между общностите 

и демонстрация на толерантност, но избраната форма не е 

подходяща за целта. Като шествие и уличен парад проектът 

съвпада с множество от вече планираните в програмата 

събития. 

БРОЙ ТОЧКИ: 9,4 

82_LM_

2018 

Сдружение с 

нестопанска 

цел 

ОТКРЕХВА

НЕ 

В центъра на проекта „Открехване” стои създаването на книга от деца от малцинствените общности в 

Пловдив. Тя ще бъде сборник с измислени и истински истории, мисли, идеи и интервюта, които ще са 

написани и илюстрирани от тях. Ще видим живота им, техните представи за света и техните 

42 100,00 

(69,93 %) 

60 200,00 

Проектът има ценност и качества и кореспондира с 

прироиттети на програмата Разходът за осъществяването му е 

силно завишен. Вече има аналогично предложение, одобрено 



    14 

 

„Активна 

подкрепа за 

креативност

“ 

очаквания за бъдещето. С естествената си детска непосредственост те са неоценим източник на 

информация, а чистият им поглед към себе си и околните може да превърне дори най-обикновените 

им думи в нестандартни откровения. За целта ще се създадат работни групи от ученици от различни 

училища, които заедно с екип от специалисти ще преживеят процеса по създаването на една книга. 

Младежите ще участват в творчески семинари, експертно ръководени от писател, под чиито 

напътствия те ще напишат истории за идентичността, възможностите и предизвикателствата, с които 

се сблъскват. Книгата ще се разпространява безплатно от доброволци в публични пространства. 

Екземпляри от нея ще бъдат предоставени на децата – нейните автори, на Министерство на 

културата, Община Пловдив, пловдивски училища, библиотеки, читалища и др. 

по програмата за малки проекти. 

БРОЙ ТОЧКИ: 14,2 

83_LM_

2018 

Сдружение с 

нестопанска 

цел 

„Активна 

подкрепа за 

креативност

“ 

Създване и 

интегрирано 

дистрибутир

ане на 

дигитално 

видео 

съдържание 

от културни 

събития 

През последните години светът се промени. Това, което не е в мрежата е невидимо, и не съществува 

за съвременника ни. Интернет заема все по-голямо място в живота ни. Време е да го 

осъзнаем!Проекта ни е точно това! Да направим видима програмата на ОФ „Пловдив 2019“ за Европа 

и Света. В партньорство с организации, чиито проекти са включени в официалната програма на ОФ 

Пловдив 2019 и след одобрение на ръководството на Фондацията, ще се организира и осъществи 

видео стрийминг на провеждани от тях събития. Включени са всички компоненти на съвременната 

комуникация и модерни тенденции: широк достъп до култура, социално включване, преодоляване 

различията между поколения, раси, етноси и преодоляване географски разстояния и времеви разлики. 

Нещо повече „живото излъчване“ ще е обогатено с различни гледни точки - заснемане от земя и от 

въздух, качествен звук и визуално обогатяващи елементи, стилистично отговарящи на визията на 

събитието. Предстоящите събития ще се създават и обявяват в социалните интернет платформи, ще 

анонсираме смисъла, съдържанието и целевите им групи, ще отброяваме времето оставащо до видео 

събитията.  

70 700,00 

(69,53 %) 

101 680,00 

Проектът не спада към програмната дейност, а е част по-скоро 

от комуникационна и маркетингова стратегия. 

БРОЙ ТОЧКИ: 6 

85_LM_

2018 

„ФОАРТ” 

ООД 

И Ангелите 

ходят на 

Баня 2  

 

Проектът представлява инсталация от фотографии и обекти - налъми изработени от порцелан, върху 

специално изградени бели стени в организирано пространство в „Баня Старинна”. Инсталацията е 

съвместен проект на Силвия Митовска-керамик и Мария Джелебова-фотограф. Фотографии - медия 

кристал бонд с размер 150/100 см-15 бр. Те ще представят малки гипсови фигурки на ангели 

държащи розови хапчета, които не са символ на човешките невротични състояния, а имат друга 

символика-те са концентрирания израз, идеалния образ на нашите човешки идеали и копнежи. 

Обекти - налъми изработени от порцелан с размери 27/10/10см – 18 чифта (36 бр) които ще бъдат 

отляти в ателие в гр. Сопот. Инсталацията разработва обектите противоположно на тяхните 

практически характеристики. Налъмите не могат да бъдат използвани предвид крехкостта на 

материала от който са направени. Това са невъзможни предмети, които не могат да бъдат носени за 

употреба в пространството на банята. Присъствието им обаче е многозначително – форма изпълнена 

с изящната белота на керамиката, крехкост сходна на стъклото, подобие на предмет, но всъщност 

негова идеална проекция със скъпоценни измерения. Изборът на на мястото на инсталацията – 

банята, е от съществено значение – от една страна, т.к. тя е реално пространство с подчертано 

ежедневна, телесна практика, от друга страна е място, в което човекът пребивава в голота, която 

наподобява първичното му състояние в райските селения. Банята изпълнява тази двойствена функция 

– реално пространство, но и символът на необичайното и необяснимото; средище, която съпоставя 

земното с безтелесната възвишеност на идеалното,сближава познаваемото и непознаваемото.  

Преливането и разменяне на роли между предмети и съдържателната им символика изразява 

основната идея на инсталацията - идеалното не може без материалното, както и обратното, а на 

човека е отсъдена активната позиция да търси възвишеното в ежедневието и материалните 

проблясъци на идеалното в света, който го заобикаля. 

21 063,00 

(70,00%) 

30 088,00 

 

Проектът се отнася главно до създаването на едно 

произведение - инсталация от фотографии и обекти в 

пространството на Център за съвременно изкуство “Баня 

Старинна”, като същевременно предвижда преобразяване на 

пространството в “бял куб”. Идеята е интересна, авторите са 

известни и със солидни биографии. При ограничения ресурс 

на настоящата отворена покана финансирането на 

самостоятелни проекти се налага да се сведе до минимум. 

БРОЙ ТОЧКИ: 11,2 
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87_LM_

2018 

ФОНДАЦ

ИЯ 

АРАКС 

Симфоничен 

концерт по 

случай 190 

години 

Арменска 

църква 

„Сурп 

Кеворк“ - 

Пловдив 

Класическата музика е олицетворение на най-висшите духовни търсения на хората. Не напразно в 

Европа такъв тип музика се изпълнява в църкви и катедрали. Това е и нашата основна цел–да внесем 

това изкуство в Арменската църква-Сурп Кеворк в гр. Пловдив, като по този начин да направим 

подарък на гражданите и гостите на Пловдив. Подобен концерт е наистина много нетипичен за 

гр.Пловдив и без съмнение ще повдигне нивото на предлаганото изкуство в града по примера на 

големите Европейски градове като Париж, Виена, Милано и др.Безспорна е акустиката на такова едно 

място и въздействието, което то дава на всяко изкуство. Творбите, които изпълняват музикантите на 

Арменски камерен оркестър са познати и не толкова познати произведения на европейски 

композитори, но една част от тях са на арменски творци. Популяризирането на музикалното 

творчество на арменските композитори, представянето на арменски изпълнители/солисти–музиканти 

и певци/обогатява музикалния живот на Пловдив.  Планираме цялото събитие да бъде излъчвано на 

живо в социалните мрежи, както и на мултимедиен екран в двора на Църквата, като по този начин ще 

увеличим броя на хората, които ще могат да се насладят на случващото се. 

10 944,50 

(68,47%) 

15 985,00 

Поводът е важен и значим. Кандидатстващата организация е 

един от активните партньори на "Пловдив 2019" за няколко 

проекта, но до този момент програмата не се свързва 

конкретно с храмови празници на различните религии и 

църковни поводи. 

БРОЙ ТОЧКИ: 13,2 

88_LM_

2018 

„Кантус 

Фирмус“ АД 

СОЛИСТИ 

ОТ 

СВЕТОВНИ

ТЕ СЦЕНИ 

Проектът СОЛИСТИ ОТ СВЕТОВНИТЕ СЦЕНИ е замислен като концерт на трима изявени 

класически музиканти – пианистката Пламена Мангова (България/Белгия), цигуларят Антон 

Бараховски(Русия/Германия) и виолончелистът Кирил Злотников (Беларус/Германия), всеки от тях 

със забележителна самостоятелна кариера в престижните европейски музикални центрове. Тримата 

се събират за първи път за съвместна изява и ще си партнират с българските музиканти от Оркестъра 

на Класик ФМ радио. Като диригент ще участва маестро Лучано Ди Мартино – музикант с активна 

кариера в Европа и у нас и настоящ артистичен директор на Пловдивската опера. Целта на проекта е 

да се представи пред пловдивската публика един от големите шедьоври на европейската класическа 

музика - Концерт за цигулка, виолончело, пиано и оркестър от Лудвиг ван Бетовен.   

37 433,32 

(70,00 %) 

53 473,32 

Проектът повтаря формата на множество такива изяви в 

рамките на програмата ЕСК и в културния календар на града и 

не допринася за жанровото разнообразие. 

БРОЙ ТОЧКИ: 11,6 

90_LM_

2018 

“Автокино” 

ЕООД 

Музей на 

шоколада 

Проектът има за цел да създаде първият и единствен интерактивен музей на шоколад в Европа. Отвъд 

границите на познатите музеи, този ще обедини химия, физика, математика и изкуство, с цел да 

предостави неформално образование за млади артисти и таланти и да развие културната среда в 

града. Посетителите ще имат възможност да взаимодействат, а младежи ще са преки участници в 

създаването му. Чрез обучения за 3D принтиране с шоколад, виртуална реалност ще се създаде 

капацитет у младите и ще ги подготви със знания за “професиите на бъдещето”. Артисти, художници 

и скулптори ще имат възможност да реализират свои картини и скулптури от шоколад. 

Работилниците и обученията ще са безплатни за аудиторията и ще се водят от най-известните 

български шоколатиери: Шеф Ради Стамболов, Боби Екзархов, Винсент Гайо и Красимир Бенямин. 

Възможност да направят реплики от шоколад на картини от известни български художници, сред 

които на Златю Бояджиев, Георги Божилов, Енчо Пиронков, Димитър Киров и други местни 

художници, които да бъдат изложени в музея. Излизайки от стереотипите, културното наследство на 

Пловдив ще бъде представено чрез създаването на миниатюри от шоколад на забележителности, 

сгради, места, художествени и литературни произведения. Игри, работилници “направи си сам”, 

виртуална реалност и др, неформално обучение чрез игра и стимулиране на алтернатива за създаване 

на изкуство. 

78 794,00 

(69,30%) 

113 694,00 

Проектът има пълния капацитет да се развие като комерсиална 

и изцяло самоиздържаща се инициатива. 

БРОЙ ТОЧКИ: 8,6 

92_LM_

2018 

Моби2 

България 

ООД 

Пловдив 

Оживява – 

Хора, 

Култура, 

Иновации 

Основна цел на проекта е обвързването на хората с културата, изкуството, историческото наследство, 

значението и традициите на Пловдив под знака на необичайни и иновативни преживявания чрез 

предоставяне на комплексни дигитални услуги под формата на туристическа платформа за всички 

приятели на Пловдив. Тя обединява информация и контент (снимки, видео,аудио) за ключови 

забележителности, атракциони, места за настаняване и хранене и различни места за развлечение в 

града, в комбинация с работеща, лесна за употреба и навигация транспортна схема за превозните 

средства на градския транспорт, както и „културни маршрути“. Това са маршрути, които свързват 

тематично отделни културни обекти (например „Архитектура и история“ , „Стария Пловдив“, 

„Съвременно изкуство и култура“). Предвиждаме проектът да използва активно възможностите на 

Google Maps и да функционира като социална мрежа, за да може всеки човек да сподели 

преживяванията си с важните за него хора и да се запознае с нови – събрани на едно място от общи 

67 000,00 

 (62,62 %) 

107 000,00 

Проектът предлага развиването на изцяло маркетингови 

инструменти и не съвпада с целите на настоящата отворена 

покана. 

БРОЙ ТОЧКИ: 9,4 
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цели, интереси, предпочитания. Ключовата идея на платформата е с помощта на дигитални продукти 

от ново поколение (Виртуална реалност - VR, Добавена реалност - AR, Миксирана реалност - MR), да 

се обогати реалното културно съдържание на града.  

93_LM_

2018 

Екстрийм 

Медия ООД 

ЦелеУстреме

ност 

Проектът има за цел да създаде и насърчи чувство за постоянно развитие и мотивация на деца в 

ученическа възраст. Да оформи пътя в поставяне и постигане на цели, както и да спомогне за 

разрешаване на проблема с развиващата се сред децата в училищна възраст апатия, произтичаща от 

липса на движение, липсата на мотивация и липса на връзка с култура и основни човешки ценности. 

Чрез избирането на 5 популярни личности в ролята си на мотиватори на деца и създаването на 

мотивационна игра в училищата в Пловдив ще провокираме подрастващите посредством 

интерактивни инсталации. С реални срещи и разказ на своите истории, личности от различни 

социални прослойки и професии ще дадат възможност на присъстващите деца, да се докоснат до 

един вътрешен техен свят и почерпят опит и вдъхновение. Скъсяването на дистанцията и 

запознанството между деца и техни идоли в различни области на културата, спорта и други дейности, 

ще допринесат за достигане на пряка и истинска мотивация у тях. Обявявайки реалните резултати на 

децата по време на проекта ще допринесем и мотивираме допълнително останалите участващи, а в 

края му ще бъдат избрани и няколко деца, които ще имат възможност да получат награда и да бъдат 

включени в събитие с участието на своя идол. 

75 876,00 

(69,38%) 

109 368,00 

 

Проектът има образователни цели, които съвпадат с целите на 

програмата ЕСК, но предложението е неясно и хаотично 

описано, без яснота за възможните резултати. 

БРОЙ ТОЧКИ: 11,6 

94_LM_

2018 

 PlovdivActiv

eWeekend 

Създаване на интернет сайт PlovdivActiveWeekend в 5 основни направления предназначен за 

активния пловдивчанин и/или гост на града, който се интересува от културен, алтернативен туризъм 

и забележителности. Сайтът ще съдържа над 100 предложения във формата на статии с карта на 

локацията, текст и снимки(някъде и кратки видеа) в посочените направления на български и 

английски език. Сайтът ще даде възможност на потребителите да получат достъп и интересна и 

важна информация за района и неговите особености, както и за възможностите, които той предлага. 

Това ще спомогне за повишаването на интереса към региона, както от български, така и от 

чуждестранни туристи и ще запознае всички, които се интересуват от културен и алтернативен 

туризъм и забележителности. 

44 040,00 

(69,84 %) 

63 054,00 

 

Проектът предвижда създаването на сайт с възможни локации 

за различни спортни активности. Не съдържа механизми за 

насърчаването на тези активности по локации. Съответно не 

кореспондира ефективно с целите на програмата ЕСК. 

БРОЙ ТОЧКИ: 13,2 

95_LM_

2018 

Екстрийм Медия 

ООД 

Галерия край 

реката - 

изложба 

Непознатите 

български 

шампиони 

Проектът „Непознатите български шампиони“ е изложба на открито и достъпно място в градската 

среда и представя световно признати български спортисти от различни области на аутдор 

дисциплините. Той има за цел да запознае широката публика с едни от най-титлуваните в своите 

области спортисти и малко познати в България личности, които се изявяват предимно извън 

границите на страната. Изложбата ще представлява инсталация от постаменти, на които посредством 

снимков материал и текст описание за всеки по отделно, на български и английски език, ще бъдат 

представени имена като Александра Жекова, Христо Пимпирев, Веселин Овчаров, Дойчин Боянов и 

много други изявени българи в различни дисциплини и доказани резултати. Проектът ще бъде 

разделен на две тематични сесии, всяка от които ще може да бъде наблюдавана и на разположение за 

период между 1 и 3 месеца. Той ще спомогне за вдъхновението и образоването на гражданите и 

гостите на град Пловдив и ще се впише много тематично в културния афиш на града. 

33 450,00 

(59,06%) 

56 640,00 

Основната дейност и разход по проекта предвижда 

изграждането на експозиционни съоръжения по поречието на 

Марица. Няма конкретен план за тяхната последваща 

поддръжка и управление след приключване на изложбата, 

посветена на българските шампиони. Концепцията за 

поречието на Марица е свързана по-скоро като активна зона за 

културни и спортни занимания. 

БРОЙ ТОЧКИ: 11 

97_LM_

2018 

ПРАЙМ 

ПРОДАК

ШЪНС 

ЕООД 

„Фестивал 

Пловдив 

готви“  

Фестивал на регионалната кухня и представяне на 5 пловдивски личности, които представят своя 

рецепта на ястие типична за региона. Ментор на събитието е изявен професионалист в кулинарната 

област, домакин на фестивала е градината или площада пред традиционно пловдивско заведение или 

определено място в един от старите квартали на град Пловдив. „Фестивал Пловдив готви“ ще се 

проведе в няколко дни и е проект, който цели да покаже идентичността и традициите в българската и 

в частност пловдивска култура. Чрез представяне на популярни пловдивчани в лицето например на 

Цветана Манева, Ивана Папазова, Петър Стоянов и др., традиционни пловдивски локации и уникална 

кухня от региона, целим да запазим и споделим типичното за региона и културата наследство. 

Давайки достъп на широк кръг от хора от различна възраст, етнос, националност и реализация в 

Пловдив, търсим оценка, спомени и мнение за традиционно (може би забравено) ястие, което е 

типично. Подхранено с чувство за хумор, забавни истории и интервюта, съдържанието има за цел да 

покаже на публиката разнообразието, историята, културата и особеностите на областта и неговите 

40 050,00 

 ( 68,83%) 

58 190,00 

Предложената проектна идея има интересен поглед към 

кулинарно-презентативната сфера, но в програмата на 

Европейска столица на културата има вече подкрепени 

няколко проекта с аналогична насоченост, които обемат към 

момента тази ниша. Препоръчваме в случай на интерес, 

кандидатът да се насочи към кандидатстване към културния 

календар на града. 

БРОЙ ТОЧКИ: 13,8 
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хора. Представянето ще бъде на открито в един от летните месеци и има за цел да привлече зрители и 

гости на Пловдив 2019 и да им представи един незабравим кулинарен спектакъл.  

98_LM_

2018 

Clearly Culture Социална 

справедливо

ст чрез 

изкуство и 

култура – 

Social Justice 

through Arts 

and Culture  

Социалната справедливост е предпоставка за цивилизация, обществен мир, просперитет и културен 

цъфтеж. В настоящето с многобройните социални и етнически проблеми тя представлява спешна 

необходимост. Често на културните мениджъри не липсва желание, а стратегия да вградят принос 

към социална справедливост във всеки техен проект. Целта на тази програма за обучение е да се 

улесни достъпът до темата с иновативни концепции и практически умения, които ще помогнат на 

културните мениджъри да прилагат аспекти на социална справедливост в ежедневната си работа и 

креативност.Програмата се провежда с кооперация и участие на Виенския Университет, Institute for 

Cultural and Social Anthropology. Програмата е регистрирана като идея и концепция на Clearly Culture 

и се е провеждала вече успешно в Европа и САЩ, например в кооперация с г. Грац, Австрия, и 

правителството на региона Щайермарк. 

38 750,00 

(69,51 %) 

55 750,00 

Темата е значима и съвпада с целите на програмата ЕСК. 

Избраният формат на конференции и кръгли маси е 

херметичен и ограничен като достъп на публики. Най-

любопитен елемент е детският парламент, за осъществяването 

на който има потенциал за взаимодействие с друг вече 

одобрен акцент от програмата на ЕСК  - проекта “Детски 

град”. 

БРОЙ ТОЧКИ: 12,2 
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„Умни Солюшънс“ 

ЕООД (Umni) 

„Арт Гид и 

Сити 

Консиерж 

Пловдив 

2019“ 

Дигитален Сити Консиерж имат Сингапур, Токио, Отава, Буенос Айрес, Брисбейн, Лос Анджелис, Да 

Нанг, Москва, Виена, Прага… Сити Консиерж помага на туристите да получат актуална информация 

за града преди посещението и по време на пребиваване - от културен календар на града и информация 

за хотели, барове, ресторанти, забележителности, екскурзии, развлечения, градска история до полезна 

информация (виза, разположение на паркинги и градски тоалетни, прогноза за времето, курс на 

валутите) и други. За тях в чатбота се вграждат препоръчани пешеходни маршрути, в които чатботът 

играе ролята на виртуален гид. Жителите на града в допълнение чрез броудкаст получават друга 

важна и полезна за тях информация.„Умни Солюшънс“ ЕООД предлага създаване и ежемесечно 

техническо и информационно поддържане на чатбот – „Арт Гид и Сити Консиерж Пловдив 2019“, на 

2 езика – български и английски. Той ще бъде интегриран във Фейсбук Месинджър на „Пловдив 

2019“.Съдържанието и функционалността на чатбота са насочени към жителите, посетителите и 

туристите в града.Той ще промотира проектите в програмата на „Пловдив 2019“ като продължение на 

сайта в Месинджър и като Виртуален асистент на информационните центрове в града: културна и 

събитийна програма на платформите и клъстерите, информация за промени и новини, препоръчани 

пешеходни маршрути от 1.5 ч до 2.5 ч, обединяващи проекти на „Пловдив 2019“ с градски 

забележителности за привличане на нови аудитории и посетители. 

54 000,00 

(63,79%) 

84 650,00 

Проектът е свързан изцяло с маркетингови активности. Би 

могъл да се впише много добре в туристическата комуникация 

на града. 

БРОЙ ТОЧКИ: 8,4 

Сборна таблица на оценките 

Жури / Проект: 1 30 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

Светлана 

Куюмджиева 
18 18 15 13 12 12 8 6 14 8 13 19 16 12 13 8 5 10 10 9 6 6 16 13 18 6 6   2 

Виктор Янков 20 21 19 15 18 2 0 17 20 18 17 6 19 20 12 13 17 22 18 18 8 11 18 7 21 10 13   19 

Гина 

Кафеджиян 
18 22 8 13 18 10 11 13 20 19 10 24 9 18 7 8 11 18 15 14 8 9 7 10 14 10 6   11 

Ваня 

Грозданова 
7 25 14 18 12 6 4 12 15 11 14 11 8 11 15 4 11 6 4 7 2 15 10 9 13 9 17   22 

Виктория 

Тодорова 
20 16 12 16 14 13 20 18 19 16 16 16 20 10 11 18 11 20 12 20 20 9 18 21 12 18 17   22 

Общо 83 102 68 75 74 43 43 66 88 72 70 76 72 71 58 51 55 76 59 68 44 50 69 60 78 53 59   76 

Сумарно 16,6 20,4 13,6 15 14,8 8,6 8,6 13,2 17,6 14,4 14 15,2 14,4 14,2 11,6 10,2 11 15,2 11,8 13,6 8,8 10 13,8 12 15,6 10,6 11,8   15,2 

Решение                                                           
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Сборна таблица на оценките 

Жури / Проект: 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Светлана 

Куюмджиева 
2 10 10 12 11 16 5 9 10 2 3 2 6 8 2 20 8 12 11 8 17 6 21 2 8 11 9 16 14 12 2 

Виктор Янков 4 20 18 19 14 15 8 18 24 19 15 12 8 14 5 19 10 12 12 12 17 7 22 8 8 12 8 14 14 12 10 

Гина Кафеджиян 16 14 16 17 13 24 14 13 17 12 17 15 15 15 8 15 19 15 13 14 19 13 24 16 14 13 16 18 13 14 12 

Ваня Грозданова 6 12 12 4 11 21 17 11 10 5 12 8 3 11 3 20 5 19 16 6 20 6 22 10 7 9 8 13 5 9 8 

Виктория 

Тодорова 
12 14 14 14 11 12 17 16 16 11 10 10 15 23 12 20 14 19 15 18 22 11 20 11 21 21 14 20 23 14 10 

Общо 40 70 70 66 60 88 61 67 77 49 57 47 47 71 30 94 56 77 76 58 95 43 109 47 58 66 55 81 69 61 42 

Сумарно 8 14 14 13,2 12 17,6 12,2 13,4 15,4 9,8 11,4 9,4 9,4 14,2 6 18,8 11,2 15,4 13,4 11,6 19 8,6 21,8 9,4 11,6 13,2 11 16,2 13,8 12,2 8,4 

Решение                                                               

 

Жури: 

 

Д-р Светлана Куюмджиева, артистичен директор, Фондация „Пловдив 2019“ 

Виктор Янков, зам.-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“ 

 

14 септември 2018 г. 
 


