
Таблица 1 

 
ОТВОРЕНА ПОКАНА – НОВИ ПРОЕКТИ /РЕЗЕРВИ 3-ТА СЕСИЯ/ 

 

Вх.
№ 

Организация 
/кандидат 

Проект Рецензия жури Проектна сума Искана сума Оценка 

Ocn 
0031 

Kий ивентс 
енд 
комюникейш
ън ООД, 
(България) 
 

SOLAR festival Въпреки добрия потенциал на предложението да привлече 
разнообразни публики и артисти на високо ниво на 
електронната сцена, програмата на Пловдив-Европейска 
столица на културата вече има потвърдени и договорени 
необходимите като брой и качество на съдържанието 
музикални фестивали. 

2 225 060,00 1 100 000,00 Проектът не е 
утвърден 

Ocn 
0080 

Анна 
Кокаланова, 
(Австрия) 

 

“Столипиново - 
Европейски 
квартал на 
културата” 

Подходът за взаимодействие с общността, предложен в 
проекта, е необичаен и дава възможност за интересно 
изследване и показване на взаимовръзките между хората в 
Столипиново и техните близки и познати, емигрирали в 
Берлин. Подкрепата се дава за реализация на предвидените 
в рамките на проекта изложби в алтернативни пространства в 
Столипиново и в Берлин, за издаване на публикация и блог. 

200 000,00 140 000,00   Проектът е 
утвърден, 
размер на 
финансирането: 
50 000 лв. 

Ocn 
0081 

Фондация 
Фортисимо 
Клас, 
(България) 

 

“Дигитален 
трансфер 2.0 – 
Култура, 
Музика и 
Технологии в 
Пловдив” 

Проектът не се вписва в целите на програмата Пловдив – 
Европейска столица на културата. 

27 600,00   19 200,00     Проектът не е 
утвърден 

Ocn 
0083 

ФОНДАЦИЯ 
“МУЗИКАР 
ТИСИМО”, 
(България) 

 

Младежки 
симфоничен 
оркестър 
“PROGRESSIVE” 

Проект с аналогично съдържание и структура, от 
апликационната книга е вече одобрен от комисията и 
потвърден от съотвения бенефициент. 

583 340,00 402 240,00 Проектът не е 
утвърден 



 
 

Ocn 
0140 

Българско 
национално 
радио, 
(България) 

 

“Заедно с 
музиката” 

Проектът не попада в концептуалната рамка на програмата 
Пловдив –ЕСК 2019. 

1 991 061,00  839 847,00   Проектът не е 
утвърден 

Ocn 
0142 

Смартхаус 
ООД, 
(България) 

 

Комедиен 
Европейски 
Фестивал 
Пловдив 2017 

Липсва защитена стратегия, гаратираща устойчивостта на 
събитието. 

 77 640,00  42 750,00 Проектът не е 
утвърден 

Ocn 
0148 

Арт Фест 
ЕООД, 
(България) 

 

“7те тепета док 
филм фест” 
  

Няма ясна визия за развитието на фестивала в бъдеще, нито 
за неговата устойчивост. 
 

788 326,20    470 586,20 Проектът не е 
утвърден 

Ocn 
0153 

“В2В” ЕООД, 
(България) 
  

 

“Лятно Кино в 
Квартала” 

Подкрепата се предоставя при условие, че бъде планирана 
програма само с европейско кино. 
 

117 563,00   81 367,00 Проектът е 
утвърден, 
размер на 
финансирането: 
30 000 лв. 


