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ДО 

ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от  

 

Кирил Велчев – изпълнителен директор на Общинска фондация „Пловдив 2019“ 

 

 

ОТНОСНО: ОТЧЕТ ПО ЧЛ.19 (8) ОТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ 

„ПЛОВДИВ 2019“ ЗА  ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ  НА  2019  ГОДИНА 

 

 

Уважаеми инж. Тотев, 

 

I. ФИНАНОСВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019“ за периода 

юли - септември 2019 г. 

 

Бюджетът на Общинска фондация „Пловдив 2019” е приет с Решение №67/28.02.2019 г. и изменен с  

Решение №182/13.06.2019 г. на ОС Пловдив.  

 

В изпълнение чл.19 ал.8 от Учредителния акт на Общинска фондация „Пловдив 2019“, внасям 

информация за текущото изпълнение на разходите  на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за 

периода до 01.07-30.09.2019 г., както следва:  

 

Приходите и разходите в Отчета представляват изплатените/получените суми по договори и 

фактури с натрупване за периода 01.01-30.09.2019 г.  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ПРИХОДИТЕ 

 

 

Планът на приходите по бюджета на Общинска фондация „Пловдив 2019“ общо в размер на  

10 373 950 лева, в това число: 

 

VІ. ПРИХОДИ НА ФОНДАЦИЯТА ЗА 2019 г. План 2019 Изпълнение Остатък

1. Бюджетна субсидия 2019 г. от Община Пловдив 6 423 980 3 000 000 3 423 980

2. Остатък бюджетна субсидия 2018 г. от Община Пловдив 3 207 970 3 207 970 0

3. Приходи от стопанска дейност /прогнозни/ 48 000 28 405 19 595

4. Приходи от спонсорства и дарения /прогнозни/ 694 000 533 622 160 378

Общо за раздел VІ: 10 373 950 6 769 997 3 603 953
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• Средства, които са заложени в бюджета на община Пловдив за 2019 година за реализиране на 

Проект „Европейска столица на културата” - 6 423 980 лв. 

• Преходен остатък от 2018 година -  3 207 970 лв. 

• Приходи от стопанска дейност /прогнозни/ -  48 000 лв. 

• Приходи от спонсорства и дарения – 694 000 лв. 

 

Към 30.09.2019 година постъпленията от приходи са в размер на 6 769 997,20 лева. 

По видове приходи изпълнението е следното: 

Бюджетна субсидия от Община Пловдив – 3 000 000,00 лв.  

Продажба на рекламни материали /стопанска дейност/ -  9 744 лв. без ДДС 

Приходи от наем – 28 405 лв. без ДДС 

Приходи от спонсорство и дарения –523 878 без ДДС 

 

 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА  РАЗХОДИТЕ  

 

При уточнен план на разходите 10 373 950 лв. са отчетени 6 353 719 лв. или 65 на сто.  

• За  дейности, свързани с програмата на Пловдив за ЕСК 2019  при уточнен  план  7  106 906 лв., 

отчетът  към 30.09.2019 година е 4 368 998 лева или 61,5 на сто.  

• За маркетинг и реклама при уточнен план 1 743 744 лв.,  отчетът  към 30.09.2019 година е 1 095 

243 лв.  или 62,8 на сто.   

• За  международна дейност  уточненият план е 50 000 лв., отчетът към 30.09.2019 година е 52 518 

лв., или 105 на сто. 

• За административни дейности при уточнен план 1 469 000 лв.,  отчетът  към 30.09.2019 година е 

834 577 лв.  или 56,8 на сто.   

VІ. ПРИХОДИ НА ФОНДАЦИЯТА ЗА 2019 г. План 2019 Изпълнение

Изпълнение

в %

1. Бюджетна субсидия 2019 г. от Община Пловдив 6 423 980 3 000 000 47

2. Остатък бюджетна субсидия 2018 г. от Община Пловдив 3 207 970 3 207 970 100

3. Приходи от стопанска дейност /прогнозни/ 48 000 28 405 59

4. Приходи от спонсорства и дарения /прогнозни/ 694 000 533 622 77

Общо за раздел VІ: 10 373 950 6 769 997 65
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ПО ВИДОВЕ РАЗХОДИ, изпълнението към 30.09.2019  година е както следва:  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

План 2019 Изпълнение Остатък

I. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОГРАМАТА НА ПЛОВДИВ ЗА ЕСК 2019 

1. Консултантски услуги във връзка с подготовката за ЕСК 72000 0 72 000

2. Одобрени проекти по Отворени покани на ОФ "Пловдив 2019" І; II; III сесия 
2754302 1755499 998 803

3. Одобрени проекти по отворени покани от 2018 година

2002962 662975 1 339 987

4. Средства по реализация на проекти, инициирани от ОФ "Пловдив 2019" 2127642 1855750 271 892

5. Отворена покана за проекти през 2019 и 2020 година - Наследство 0 0 0

6.
Капана Фаза VI - Отворена покана за събития на Ядрото и в пространствата

 в Капана 50000 31487 18 513

7. Отворена покана Читалища - проект Наследство 0 0 0

8. Оперативни разходи, съфинансиране по проекти и европейски програми
50000 26960 23 040

9. Програма Форум 2019 и Доброволческа програма
50000 36326 13 674

Общо за раздел I: 7106906 4368998 2 737 908

II. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА План 2019 Изпълнение Остатък

1. Мониторинг по дейностите на проект ЕСК 35280 36360 -1 080

2. Закупуване на ефирно време в български национални телевизии и радиа
681464 538776 142 688

3. Рекламни материали за популяризиране на проекта 250000 210601 39 399

4.
Публикуване и отразяване на събития от програмата в печатни и 

електронни медии 300000 0 300 000

5. Печатни информационни материали 300000 176656 123 344

6. Реклама и рекламни кампании 80000 26599 53 401

7.
Разработка, хостинг, домейн, апликации, разширения и системна 

поддръжка на интернет страници, фейсбук и др. 7000 4013 2 987

8.
Организиране на престурове за международни и други медии; Участие в 

туристически изложения; Организиране на събития Партньорства с БАКА и 90000 102239 -12 239

Общо за раздел II: 1743744 1095243 648 501

ІII. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ План 2019 Изпълнение Остатък

1.
Разходи за външни партньори (хотел, храна, транспорт - посрещане на 

гости) 50000 52518 -2 518

Общо за раздел II: 50000 52518 -2 518

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
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Извършените разходи през второто тримесечие на 2019 година от Общинска фондация „Пловдив 

2019“ са в изпълнение на Програмата Пловдив – Европейска столица на културата 2019 година. 

 

II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019“ за 

периода юли - септември 2019 г. 

 

Настоящият отчет обхваща дейността на Общинска фондация „Пловдив 2019“ през третото 

тримесечие на 2019 г. Периодът се характеризира, както с продължаващата изключително богата 

културна програма, включваща проекти и събития от всички жанрове, така и с няколко мащабни 

публични събития, които се проведоха на открито с вход свободен, и допринесоха за празничното 

усещане в годината на титлата и приобщаването на нови публики и маркираха юбилейното честване 

на петата година от избирането на град Пловдив за ЕСК. Изключително важно е да се отбележи 

жанровото многообразие на проектите – няма жанр, който да не е имал своето представяне и развитие 

в рамките на инициативата – от солови и образователни инициативи, през общностни проекти, масови 

събития със свободен достъп, ателиета и работилници за детска и семейна публика, международни 

изложби и симпозиуми, до мащабни театрални и сценични спектакли и премиери, които 

безкомпромисно затвърдиха заявеното ниво на програмата на Пловдив 2019 и защитиха 

отговорността на град Пловдив, като първата за България столица на културата. Проявите наброяват 

над 300 за отчетния период и потвърждават амбицията и стремежа за децентрализация в широката 

„география“ на града и региона. Програмата включва събития на открито и закрито, както в центъра, 

така и в периферните квартали на Пловдив, региона и родопската яка, които се провеждат, както в 

традиционните сценични пространства и зали, така и открити градски публични зони. Затвърди се и 

IV. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ План 2019 Изпълнение Остатък

1.

Човешки ресурси - основен екип ФРЗ, включително осигуровки за сметка   

на работодател 839000 463619 375 381

2. Разходи за офис материали и консумативи 15000 8618 6 382

3. Комуникации /телефони и интернет/ 15000 9226 5 774

4. Вода, горива и енергия 90000 34330 55 670

5. Разходи за  сот и абонаменти 15000 9385 5 615

6. Разходи за техника и софтуер 20000 372 19 628

7. Разходи за правни и консултантски услуги, заверка на ГФО 60000 28406 31 594

8. Разходи за командировки в страната 5000 4206 794

9. Разходи за командировки в чужбина 25000 10445 14 555

10. Участия в международни срещи 25000 4888 20 112

11. Придобиване на дълготрайни активи 10000 11350 -1 350

12. Наем  Културен център в Тютюневия град 240000 199130 40 870

13. Текущ ремонт и поддръжка 10000 0 10 000

14. Резидентна програма 30000 16119 13 881

15. Външни услуги 60000 31826 28 174

16. Други разходи некласифицирани в предходните точки 10000 2655 7 345

Общо за раздел IV: 1469000 834577 634 423

V.

1.
Задължения към доставчици - неплатени разходи от месец декември 2018 

г. - получени фактури през януари, отнасящи се за 2018 година. 4 300 2382 1 918

Общо за раздел V: 4 300 2382 1 918

Общо за раздел І; ІІ; ІІІ; ІV и V: 10 373 950 6353719 4 020 231

Задължения към 31 декември 2018 г.
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ангажирането, приобщаването и включването на гражданите и гостите на града в реализацията на 

културните прояви, като част от основните цели на инициативата Европейска столица на културата 

и надяваме се едно от нейните важни наследства. 

 

По повод петата годишнина от избирането на града екипът на Пловдив 2019 представи пред 

обществото и международните и национални медии обобщена статистика, която обхваща периода до 

септември 2019 г., за да бъде обрисувана картината, изграждаща лицето на Пловдив – ЕСК 2019. 

Демократична и с широка съдържателна селекция и интерес програмата беше оформена през 20 

отворени покани, в които кандидатстваха 1700 проектни предложения, от които 430 одобрени 

проекта. Тези проекти включват над 700 събития само в годината на титлата. Общо 50 събития са 

продуцирани пряко от „Пловдив 2019“ в годината на титлата, между които най-големите акценти в 

програмата. Над 5000 артисти са привлечени в участие. Мащабната програма се осъществява с общ 

бюджет от 2014 до 2019  г. в рамките на 20 119 234 лв., от които разпределени по отворени покани са 

10 206 207 лв. Към тях като собствен принос партньорите на програмата са привлекли още 18 000 000 

лв. „Пловдив 2019“ привлича от частни спонсорства 1 700 000 лв., а от международните културни 

институти, програми и организации общо 1 200 000 лв. Част от вече измерените ефекти от ЕСК в 

периода 2014 – 2018 г. са: 30% ръст на туризма според официалните данни, които обхващат 1/3 от 

посетителите на проекта; 44% ръст на приходи от нощувки; увеличение на продължителността на 

престоя; над 450 публикации в международни медии през 2019 г. с фокус Европейска столица на 

културата, достигнали до над 800 млн. души. 

 

В отчетния период попадат някои от много стойностните събития и акценти, както по отношение на 

развитие на публики и приобщаване на голям зрителен и туристически актив, така и свързани с работа 

с общности и маргинализирани групи. Сред акцентите са: Работилниците и спектаклите в Родопите 

– „Шепоти от родопски приказки“ в Добралък и Бойково; Международния фестивал на етно 

културата - Пълдин ЕТНО; Периодичните безплатни архитектурни работилници за деца „Град на 

децата“ и специалния Дизайн уъркшоп в СКЛАД – „Изграждаме заедно: Учим от Столипиново“; 

Груповата изложба ФОН: Млади автори от Пловдив; Международния младежки фестивал на 

акварела с демонстрации на живо, пленерни сесии, колективно рисуване на дълъг акварел; Четири 

спектакъла от програмата на Opera Open 2019, която тази година отчете най-висок зрителски интерес; 

Авторската изложба „Мигновения“ на Юлиян Табаков, която представи в Баня Старинна 

широкоформатни фотографии на голямата българска актриса Златина Тодева и артиста Марий Росен; 

Младежки симфоничен оркестър „PROGRESSIVE“ с гала концертът на млади изпълнители от цяла 

Европа с диригент Цанислав Петков; Изложбата в галерия „Капана“, ул. „Райко Даскалов“ 29 - Open 

Art Files: Записки и бележки под линия, с която съдържание, специално курирано за Пловдив – ЕСК 

2019; Първото издание на фестивала Хилок карнавал се случи в края на август и за първи път поп, 

рок и джаз музика, изпълнена на живо от български и сръбски музиканти, бе представена на 

неконвенционални места и сред рядко ангажирана досега публика - Хаджи Хасан махала, Руския 

пазар, Централна гара…; Концерт на Орлин Павлов, който бе с вход свободен и даде възможност на 

публиката освен да присъства като зрител, да бъде и участник в сцена от снимания в Пловдив филм 

на Ники Илиев и Башар Рахал – „Завръщане“.   Големият летен акцент в програмата на Пловдив 2019 

– „Празник край реката“ се осъществи с огромен успех на специално затворения за движение  

булевард Марица Юг и предложи на жителите и гостите на града, дошли специално за събитието, 
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освен прекрасна музика и зрелищни атракции, така и неповторимо пиротехническо шоу, 

синхронизиращо фойерверки, лазерно шоу и музикална композиция. Септември продължи и още 

забележителни акценти, сред които Седмица на съвременното изкуство 2019 - Изкуство. Без граници. 

Пловдив - мащабна изложба, която отбелязва 25-тата годишнина на Седмицата на съвременното 

изкуство. С безплатни концерти на детски хорове от Япония и Пловдив отбелязахме партньорството 

на EU JAPAN FEST и „Пловдив 2019“, както и петата годишнина от избора на града за Европейска 

столица на културата. PARK(ing) Day 2019 Пловдив включи града за първи път в световното 

ежегодно събитие, което превръща паркинга в място за среща, развлечение и артистично изразяване. 

НОЩ/Пловдив 2019 с мотото ОБЩО МЯСТО бе също през септември и затвърди позициите на един 

от най-разпознаваемите съвременни градски фестивали на Пловдив – НОЩ/Пловдив ще преоткрие 

града през над 120 проекти и събития. Кулинарния фестивал на открито Mood for Food Street Fest 

2019, който овкуси „малката главна“. ONE DANCE WEEK 2019 - най-големият форум в България, 

посветен на съвременния танц започна в отчетния период и даде допринесе за избора на Пловдив 

като фестивална дестинация. Капана приюти фестивала за улични изкуства – съвременен цирк, 

куклен театър, улична магия, парад на кокили, огнено и светлинно шоу, спектакъл с марионетки - 

6Fest и приобщи културни оператори от Габрово и северна България. 

 

III. ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНИТЕ ПРОЕКТИ ОТ ПРОГРАМАТА НА ПЛОВДИВ – 

ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 

 

1. Отворени покани 

В отчетния период продължава да се осъществява интензивно дейността по всички селектирани 

проекти през отворени покани, реализирани от фондация „Пловдив 2019“ досега, което съставя 

основната артистична програма на Пловдив – Европейска столица на културата. 

- В отчетния период започнаха представянията по селекционираните творци от резидентна 

програма за артисти ADATA AiR. Проектът се реализира в партньорство с Гьоте-институт България 

и Полски институт в София в рамките на клъстер „Река на въображението“, платформа 

„Трансформиране“ от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата, а представянията 

ще продължат до края на 2019 г. 

- Обявена беше съвместната отворена покана за набиране на дизайнери на игри, за реализацията 

на общ фестивал в Матера и Пловдив – Фюжън, който да включи жители и гости на града в игрово 

предефиниране на градската среда. Реализацията на проекта в Матера е предвидена в периода 31 

октомври – 2 ноември, а в Пловдив 8-10 ноември. 

- Предвид официално становище на АОП, обявяваната Покана за участие в процедура на пряко 

договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: "реализиране на проекти за временна 

намеса в градска среда по седем обособени позиции" беше стопирана. Кандидатите бяха уведомени  

и потвърдиха приемането на известието. Предвид целите на отворената покана и краткият оставащ 

срок за евентуална процедура и реализация плануваните средства по нереализираната покана остават  

програмния бюджет. 

 

2. Специални продукции, на които Фондация „Пловдив 2019“ е инициатор и продуцент 

/детайли има и в календара на проектите и в частта Международни отношения, в настоящия отчет/: 
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2.1. Празник на реката 

Мащабна и завладяваща продукция на „Пловдив 2019“, с която на 1 септември, ознаменувахме края 

на динамично и изпълнено със събития лято и петата годишнина от спечелването на титлата 

Европейска столица на културата. Пиро-музикален светлинен спектакъл, продуциран специално за 

Пловдив 2019, музикална сцена и богата програма със спортни атракции. Основният летен акцент от 

програмата съвпада с края на ваканционния сезон, обръщайки отново вниманието на пловдивчани и 

гости към голямото богатство на града – река Марица. На 1 септември, на бул. „Марица Юг“ и 

крайречните пространства до остров Адата (между моста на Панаира и моста на остров Адата) от 

11.00 – 23.00 часа с вход свободен се случи общоградският празник със специално подготвената и 

невиждана досега в България „огнена картина“, която украси небето над реката с 23 хиляди 

пиротехнически заряда на над половин километър височина. Автори на спектакъла са „Енигма 

Фойерверк“, които създадоха и магическите илюминации по време на откриването на Пловдив 2019. 

Програмата започна в 11.00 часа със спортни атракции, организирани в партньорство с българската 

медия за приключенски начин на живот списание 360. От 18.00 до 21.00 посетителите можеха да 

наблюдават града и околностите от балон на височина до 80 метра. Суинг танци, dj-сетове и 

любимите български изпълнители Deep Zone Project, Михаела Филева, Графа и Любо Киров – всичко 

допринесе за чудесната празнична атмосфера, на специално затворения за движение булевард. 

  

2.2. EU Japan Fest и Пловдив 2019 

С безплатни хорови концерти на детски състави от Пловдив и градовете Йонаго и Токорозава  

отбелязахме партньорството на Фондация "Пловдив 2019" с EU JAPAN FEST, благодарение на което 

в дългосрочен план български културни оператори и артисти да създадоха в рамките на Пловдив ЕСК 

2019 програма специално с фокус Японска култура. EU Japan Fest участва с финансиране от близо 

400 хил. лева в продукциите, а календара със събития набъбна с 16 проекта. Специално, за да 

отбележи повода и да направи лични срещи с ръководството на града и фондацията в Пловдив беше 

и председателят за 2019 г. на ЕУ Джапан Фест – г-н Токура. 100 японски и български деца, от детските 

хорови формации от Япония – Младежки смесен хор "Сан-ин - Малкият Феникс“ от град Йонаго и 

хор „Фени“ от град Токорозава, заедно с пловдивския хор „Детска китка“, представиха 4 хорови 

изпълнения - в Съюз на Инвалидите - гр. Пловдив, в храм "Св. Йосиф", в концертна зала АМТИИ и 

голям концерт на главна пешеходна улица, стълби "Каменица. С този концерт бе отбелязана и петата 

годишнина от избирането на Пловдив за Европейска столица на културата. В пълноценна реализация 

на мотото „Заедно“ японските деца бяха приети за една седмица от българските семейства на 

хористите от „Детска китка“, а японските семейства ще очакват да върнат жеста през 2020 г., когато 

българските хористи ще представят творчеството и града ни в Япония. 

 

3. Календар на осъществените събития в отчетния период, по договорените партньорски 

проекти от отворените покани и асоциирани проекти: 
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3.1. ЮЛИ 2019  

 

Островна магия 

1 – 4.07 / СКЛАД, брега на река Марица до остров Адата, Джумаята. Вход свободен. Сръбските 

артисти от театър „Мимарт“, съвместно с български артисти, приобщават крайречни пространства 

чрез артистични акции и интервенции. Градският център е свързан с реката чрез уличния театрален 

спектакъл „Магичен сън“. Програма: 1 юли (16.00 – 19.00 часа) и 2 юли (10.00 – 13.00 часа, 16.00 – 

19.00 часа): танцова работилница в СКЛАД, за хора с интерес в областта. 3 юли: Презентация от 16.00 

часа на създаденото по време на уъркшопа в градинката на Джумаята. 4 юли: Представление 

„Магичен сън“ от 19.00 часа, на открито до реката. До новото парково пространство със сцена на бул. 

„Марица“ 128. Всички са добре дошли! Проектът се осъществява от театър „Мимарт“, Белград. 

 

Street Food & Art Festival „Кино и храна“ Пловдив  

1 – 4.07 / Гребна база, вход свободен. Градски фестивал, който комбинира различни изкуства през 

призмата на кулинарията. Ще има кулинарни демонстрации, стрийт фуд маркет, срещи с блогъри, 

автори, готвачи, игри и занимания, кино и музика. Част от музикалната програма са Филип Аврамов 

и групата му „Джинджифил“ (2 юли), Стефан Вълдобрев и китариста Мирослав Иванов (3 юли 2019), 

група P.I.F (4 юли 2019), индийската фюжън банда TAPI Project, които пристигат в Пловдив 

специално за фестивала, китаристът и композитор Илин Папазян и др. Пълната програма на 

plovdiv.streetfoodfest.bg. 

Проект на Street Food & Art Festival. 

 

Лятно кино в парка 

10 – 28.07 / Младежки хълм, Гребна база, Цар Симеонова градина, парк Розариум, Небет тепе, парк 

Лаута, парк до пешеходния мост на река Марица, Ротари Парк – Тракия. И през 2019 г. парковете и 

зелени зони в града се превръщат в киносалони на открито с богата програма от европейски и 

български филми, както и гостуващи специално за събитието популярни звезди. Следете програмата 

на сайта на „Пловдив 2019“. Проект на „B2B“. 

 

Пловдив за вкъщи 

1 – 31.07 / Различни локации в Пловдив (туристически информационни центрове, artnewscafe, кафе 

„Отсреща“, галерия Cu29, Old Plovdiv Hostel, Hills Wonderbar) Дизайн. Проект за нов дизайн на 

сувенири, свързани с Пловдив, от съвременни български творци. Сувенирите вече са достъпни в 

определени търговски обекти в Пловдив. Те са дело на творци от различни сфери (графичен и 

продуктов дизайн, мода, архитектура, изкуство и илюстрация) – архитект Пенка Станчева и 

илюстраторката Розалина Буркова, дизайн студиото Артелие и Николета Носовска, илюстраторът 

Теодор Георгиев, Мисирков/Богданов, студио точка & точка и бижутерът Нева Балникова. „Пловдив 

за вкъщи“ е проект на „Студио Комплект“ (Адриана Андреева и Бояна Гяурова). 

 

Open Art Files 

1 – 31.07 / Съвременно изкуство „Open Art Files: Теми, Хора, Пространства, Документи в българското 

съвременно изкуство“  e проект, популяризиращ съвременното българско изкуство. Проектът е 

свързан с изграждането на платформата openartfiles.bg. Сайтът представя база данни и архив за 

съвременно българско изкуство, онлайн библиотека и специално създадени тематични критически 

текстове. Съдържанието на проекта се обновява и допълва, за да създаде все по-пълна картина на 

процесите, основните проблеми, артистите и събитията в съвременната българска арт сцена. Проект 

на Фондация „Отворени изкуства“ в партньорството с галерия „SARIEV Contemporary“. 
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Карай, снимай, покажи: села и живо наследство във фотообектива 

1 – 15, 16 – 20.07 / с. Могилица (1 – 15 юли), с. Киселчово (16 – 20 юли). Вход свободен. Пътуваща 

фотоизложба представя 12 села от Родопите в 38 фотографии на Владимир Медов, Антон Кацаров, 

Емануела Макакова, Виктор Кузманов, Миля Димитрова, Георги Георгиев-Гецата, Красимира 

Георгиева, Даниела Табакова, Елена Манджукова, Илия Годев.  Проект на НЧ „Проф. д-р Ас. 

Златаров 1927“ с. Смилян в партньорство с Община Смолян, Регионален исторически музей „Ст. 

Шишков“ Смолян и Регионален етнографски музей Пловдив. 

 

Шепоти от родопски приказки 

2 – 21.07 /Добралък, Бойково Приказно представление – пътешествие от Франция до България. През 

2019 г. френските артисти се завръщат в Родопите, този път в две села – Добралък и Бойково, с много 

нови работилници и представления, свързани с разказване на приказки, фолклорно пеене и 

импровизация, сетивен лабиринт. Запазете датите за: Работилници: в Добралък (2 – 5, 7 – 10, 8 – 12 

юли), Бойково (15 – 18, 17 – 18, 19 – 21 юли). Представления: Добралък (6, 13, 14 юли); Бойково (20, 

21 юли). Подробности за записване, точни часове и настаняване – в сайта на „Пловдив 2019“. Проект 

на „Театър по пътя“, Асоциация за представления Трибалт, Франция, в партньорство със Сдружение 

„Открити пространства“ (България) и Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ). 

 

Малкият Аз-съм-аз 

3.07 / Комплекс за социални услуги за деца и семейства (ул. „Неофит Бозвели“ 38), 10.00 часа, вход 

свободен. Куклено-театрално представление за деца от 3 до 10 години. По книгата на Мира Лобе, 

австрийски автор, адаптация и режисура Ива Панева. История за идентичността, търсенето на себе 

си и желанието да намерим щастие. Проект на Сдружение „Наш свят“. 

 

Елла & Питр 

3, 4.07 / Световноизвестните графити артисти Елла & Питр работят в Пловдив – Европейска столица 

на културата 2019 от 1 до 5 юли по повод Фестивала на студентите франкофони „Да творим заедно“. 

По покана на Френския институт в България и в партньорство с Пловдив 2019 те ще създадат, заедно 

със студентите, изображение на площ от 5000 m² под мотото „Заедно“. Елла Безнайу и Лоик Нива от 

Сент-Етиен, Франция, излизат на сцената на уличното изкуство през 2007 г. От 2013 г. започват да 

рисуват огромни хора, които наричат „Спящите великани“ и които се превръщат в тяхна запазена 

марка. До момента те са нарисували повече от 40 великани в много страни по света.  

 

Обучителен курс по паневритмия за начинаещи 

3, 10, 17, 24, 31.07 / Всяка сряда, Йога студио „Ананда”. Водещ е Елена Митева.  Проект на Асоциация 

„Видя проект“. 

 

Усещане за град: приобщаващ, безопасен и устойчив Пловдив 

4.07 / Парк „Лаута“, 18.00 часа, вход свободен. 8 български и международни творци създават 

временни и трайни намеси в градска среда – скулптурни инсталации, стенописи и графити, постери 

на лица, заснемане по стара фотографска техника, светлинни инсталации, вдъхновени и създадени 

специално за кварталите Тракия и Прослав. Селекцията е поверена на the fridge – артистична и 

социална платформа. Артистите са Симоне Гилгер, Оливиа Михалтиану, Валентина Шара, Василена 

Ганковска, Албена Баева, Стела Василева, Ина Валентинова, Илияна Кънчева. Те ще представят 

създаденото на заключително финално парти с музика и танци в парк „Лаута“ в Тракия.  Проект на 

„Български фонд за жените“. Местни партньори са Фондация „Джендър Алтернативи“ и Сдружение 

„Консултантско бюро – Напредък 7“. 
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Мобилно училище Столипиново 

4, 11, 18, 25.07 / Всеки четвъртък от 14:00 часа, в ОУ „Димчо Дебелянов“ и ОУ „Пенчо Славейков“ 

Проект с общности Образователни и занимателни работилници чрез архитектура, изкуство, наука и 

игра с деца между 6 и 16 г. в квартал „Столипиново“. Заниманията са отворени за всички 

желаещи. Проект на Сдружение „Детска архитектурна работилница“ в партньорство със Сдружение 

„Открити пространства“. 

 

Балканска гордост 

4 – 16.07 / СКЛАД. Откриване на изложбата: 4 юли, 18.30 часа. Работно време: понеделник – петък, 

9.00 – 17.30 часа. Вход свободен! Проектът поставя във фокус човешките права. Изложба представя 

фотографии и аудио-визуални инсталации от прайд шествията в големите балкански градове. 

Публична дискусия и музикално събитие съпътстват проекта – за техните точни локации и часове – 

следете сайта на „Пловдив 2019“. Проект на Фондация „ГЛАС“. 

 

Пълдин етно 

5 – 6.07 / Античен театър, билети в мрежата на Евентим. Съпътстващи събития в Стария град – вход 

свободен. Международен фестивал на етно културата. Програма на 5 юли: Деси Добрева и Нено 

Илиев, Monistra (Македония), GloBalKan и Martha Mavroidi (Гърция), Чубрица, Жарава. Програма на 

6 юли: Нина Николина, Оратница, Тъпани и Гайди, Balkan Khans, Para Hot Jazz & Hot Club De Plovdiv. 

Съпътстваща програма в Стария град – танци, ритуали, кукери, традиционна кухня, арт базар. Проект 

на Сдружение с нестопанска цел „Отворена сцена“. 

 

FLUCA – Австрийски културен павилион 

5, 11, 12, 17, 25, 26.07 / ул. „Отец Паисий“ 38 / Съвременно изкуство FLUCA е иновативна сцена за 

съвременно изкуство. Програма през юли: 05.07 | 20:00  Lena Ka - техно музикален пърформанс 

(афтър – Лена Ка + Станислав Генадиев – HYPNOS), 11.07 | 20:00 Елиза Калоси представя филма The 

Congo Tribunal - проект на Milo Rau, 21:30 FLUCA парти, 12.07 | 20:00  Diagonale  – фестивал на 

австрийския филм, програма прожекции, 17.07 | 20:00  Среща на независимите арт инициативи в 

Пловдив,  25.07 | 20:00  Представяне на проекта ADATA AiR, част от програмата на Пловдив 2019, 

26.07 | 20:00  Видео програма „Weisses Licht“ на Golden Pixel Cooperative, Виена. Проект на Фондация 

„Отворени изкуства“ и Посолство на Република Австрия в България. 

 

ФОН: Млади автори от Пловдив 

5.07 – 30.08 / Данчовата къща, галерия Sariev Contemporary, Coffee&Gallery Cu29, Artnewscafe. 

Паралелна програма на FLUCA – Австрийски културен павилион и в Lucky Дом на киното. Вход 

свободен. Групова изложба Участници: Вълко Чобанов, Димитър Генчев, Любомир Кръстев, 

Мартина Вачева, Мич Брезунек, Димитър Шопов, Трифон Ташев, Велизар Димчев, Явор Костадинов. 

Програма откриващ уикенд: 5 юли – откриване на изложбата: 18.00 часа – откриване в галерия Sariev 

Contemporary, 19.00 часа – откриване в Данчовата къща в Стария град,  20.00 часа – откриване в 

галерия Cu29, 21.00 часа – парти по повод откриването на изложбата, FLUCA – Австрийски културен 

павилион. 6 юли: Портфолио ден на FLUCA – Австрийски културен павилион: 19.00 часа – 

прожекция на филма на Димитър Шопов „3d DOGS“ в Lucky Дом на киното и беседа. Проект на 

галерия „SARIEV Contemporary“. Съорганизатор на изложбата „ФОН: Млади автори от Пловдив“ е 

ОИ „Старинен Пловдив“. 

 

Творческа работилница за влогъри  

5 – 15.07 / с. Татарево, вход свободен Известните български влогъри Крис Захариев, Анастас Шипков 

и Ясен Атанасов от първите български уеб-серии „Да се изгубиш нарочно“ ще споделят опит с децата 

в Татарево и нагледно ще покажат как се заснема и монтира видео клип. Под напътствията на 
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менторите всеки участник в работилницата ще има за задача да заснеме свой собствен клип по тема, 

която го вълнува. Проект на Сдружение „Инициативи и иновации“ в партньорство с НЧ „Народна 

просвета – 1929“. с. Татарево. 

 

Одисей 

6.07 / Драматичен театър Пловдив, от 19.00 часа, билети на касата на театъра или онлайн на по Омир, 

автор Александър Секулов  Театър „Одисей“ е мащабен спектакъл за пътя на сърцето. Режисьор е 

Диана Добрева. Автор на драматургичния текст – Александър Секулов. Сценографията е поверена на 

Мира Каланова, музиката – на Петя Диманова. Музика на живо: Янис Пантазис. Видео дизайн: Петко 

Танчев. В ролята на Одисей – Стефан Еленков. Участват Стилиян Желязков, Добрин Досев, Алексей 

Кожухаров, Ивайло Христов, Симеон Алексиев, Ивана Папазова и др. Спектакълът е в 

сътрудничество с Националния театър на Гърция, както и с творци от други балкански и 

средиземноморски страни.  Проект на Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ Пловдив. 

 

Изграждаме заедно: Град на децата 

6, 13, 20, 27.07 / Работилници за деца всяка събота през юли, 11.00 – 17.00 часа, Младежки хълм. Вход 

свободен! Проект с общности През 2019 г. децата от Пловдив ще бъдат поканени да се присъединят 

на Младежки хълм в създаването на Град на децата, изграден по идея на и от самите деца чрез серия 

от безплатни архитектурни работилници. Тук, с подкрепата на професионалисти, децата ще издигнат 

техен собствен град от дърво, рециклирани строителни и индустриални материали, както и от 

материали, дарени от домакинствата в Пловдив. И разбира се – ще се забавляват много…  Всяка 

събота през юли има безплатни архитектурни работилници.  Проектът е основан на концепцията на 

Мартин Калтвасер и Майк Ронц (Германия) и реализиран от Гьоте-институт България, Детска 

архитектурна работилница (България), Открити пространства (България), Ателие 3 (България) и 

местни партньори. С подкрепата на Wilo Foundation.  

 

Международен младежки фестивал на акварела Пловдив 2019 

6 – 8.07 / Постоянна експозиция „Мексиканско изкуство“ към Градска художествена галерия 

Пловдив, Галерия „Арсенал на изкуството“, крайречни пространства. Вход свободен. Първото 

издание на фестивала включва 4 изложби. Първа е самостоятелната изложба на Селма Тодорова – 

куратор на фестивала, в галерия „Сигна“ (20.06 – 10.07.2019 г.). Международно жури избира над 100 

произведения на автори от цял свят, представени в: „Арсенал на изкуството“ (Капана, ул. „Магура“ 

4) на групата до 21 г. (06.07 – 16.07.2019 г.) и в Постоянна експозиция „Мексиканско изкуство“ към 

Градска художествена галерия Пловдив – акварелисти на възраст до 35 г. (от 06.07 до 31.07.2019 г.). 

Част от програмата на фестивала от 6 до 8 юли са демонстрации на живо на майстори на акварела и 

талантливи млади художници, пленерни сесии и колективно рисуване на дълъг акварел. На 8 юли, от 

17.00 до 20.00 часа, е изложбата с избрани творби от пленера и демонстрациите в Постоянна 

експозиция „Мексиканско изкуство“. Програма по дни и часове – в сайта на „Пловдив 2019“. 

Проектът се осъществява от Фондация „Международно акварелно общество – България“ (IWS 

България). 

 

Старо Железаре стрийт арт вилидж фестивал 2019 

5.07 – 31.08 / Старо Железаре / Съвременно изкуство Всяко лято от 2015 г. инициаторите на проекта 

– художниците Катаржина и Венцислав Пирянкови – с техни студенти от полския град Познан 

преобразяват Старо Железаре, рисувайки на открито, върху стените на къщи и огради в селото. 

Водеща през 2019 г. е идеята за футуристична утопия. Изданието включва художествени акции и 

театрален пърформанс на 27 юли, от 18.00 часа. Следете програмата в сайта на „Пловдив 2019“. 

Проектът се реализира от Катаржина и Венцислав Пирянкови.  
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Археология за всеки  

6, 13, 20, 27.07 / Всяка събота през юли, от 10:30 часа Регионален археологически музей Пловдив 

Образование РАМ Пловдив стартира инициатива за безплатни беседи под надслов „Археология за 

всички“. След закупуване на редовен билет, всеки може да се присъедини към екскурзоводите и да 

чуе увлекателния им разказ за миналото на града ни и съкровищата, които се съхраняват в музея. 

Беседите са на български, продължителността е около половин час и са подходящи за всяка публика. 

Проект на Регионален археологически музей Пловдив. 

 

Концерт на Whim ‘n Rhythm в Пловдив 

8.07 / Римски стадион, 19.00 часа, вход свободен!  „Whim ‘n Rhythm“ е най-старият дамски акапелен 

ансамбъл на престижния колеж от Бръшляновата лига „Йейл“. Основан е по подобие на мъжките 

акапелни групи в университетa, чиято вокална традиция има 160-годишна история. Репертоарът на 

състава се характеризира със стилово разнообразие, насочено основно към джазови композиции и 

обработки, в съчетание със спиричуъли, кънтри, поп музика и други. Посещението им в България и 

Пловдив е част от обширно концертно турне, което обхваща няколко континента и включва САЩ, 

Австралия, Колумбия, Япония, Китай, Индия, Тайланд, ЮАР, Румъния и България. Концертът се 

организира от Yale Club of Bulgaria в партньорство с Българо-американска комисия за образователен 

обмен „Фулбрайт“ и със съдействието на Американски колеж в София. 

 

World Фест Пловдив 2019 

10 – 11.07 / Римски стадион, 20.00 часа, вход свободен Eтно-джаз формация „Аутентик“, която 

разкрива красотата и обаянието на народните песни в класическа и в съвременна джаз и поп 

интерпретация, открива първата вечер на музикалния фестивал. Участват също фламенко-фюжън 

група „DelPadre“ и танго група „Tango Cats“.  Проектът се осъществява от Фондация „Аутентик“. 

 

Концерт на международен хор „Виделина“  

12.07 / Дом на културата „Борис Христов“, 20.00 часа, вход свободен / Концертът е посветен на 

музика на учителя Петър Дънов. Диригенти на концерта, с повече от 100 хористи от цял свят, са 

Йордан Камджалов, Сесил Аструк и Филип Фало. Проект на Общество „Бяло братство“ и на 

Асоциация „Видя проект“. 

 

Изграждаме заедно: Учим от Столипиново 

12 – 14.07 / Уъркшоп/проект с общности Дизайн уъркшоп, с който заедно да потърсим иновативни 

решения за градски мебели, детски съоръжения и малки намеси край новото игрище в Столипиново. 

Запишете се за участие и предизвикайте въображението си за алтернативна архитектура.  Проектът 

насърчава заедността чрез архитектурни работилници, в които се учим от майсторите от 

Столипиново и един от друг. През април и май бяхме в работилниците на дърводелеца Берул и на 

железаря Здравко. Заедно с майсторите, група ентусиазирани доброволци и местната общност 

работихме по „Вратата“ (арт инсталация), място за срещи и стативи за рисуване. През септември 

отново ще изграждаме заедно с майсторите от Столипиново, за да реализираме идеите от дизайн 

уъркшопа за по-добра градска среда за игра и почивка. Проект на Гьоте-институт България в 

партньорство с Детска архитектурна 

работилница, Открити пространства и Ателие 3, с подкрепата на Wilo Foundation. 

 

Азбуките на поезията – латиница и кирилица 

13.07 / СКЛАД, ул. „Екзарх Йосиф“ 16, 19.00 часа. Вход свободен. Литературно четене, изложба и 

представяне на новоиздадена антология с творби на автори от Пловдив и Лодз (Полша). Сред 

представените пловдивски творци са Силвия Чолева, Иван Вълев, Рене Карабаш. Преводът на 

полските текстове е на Крум Крумов. Проект на Дом на литературата в Лодз (Полша). 
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OPERA OPEN 2019 (8.06 – 30.08) 

13, 16, 20, 26.07 / Античен театър, 21.00 часа, билети в мрежата на Евентим Музика От лятото на 2017 

г. музикалният фестивал на Държавна опера Пловдив реализира мащабна програма със спектакли на 

Античния театър. През знаковата 2019 г. във фестивала участват световноизвестни оперни 

изпълнители и диригенти от Европа, САЩ и Азия, както и български певци и музиканти с утвърдена 

международна кариера. 13.07 РИГОЛЕТО – Верди (премиера), 16.07 – JAZZ SYMPHONY: Лиз Райт, 

20.07 – ЛЕБЕДОВО ЕЗЕРО – Чайковски,  26.07 – ОТЕЛО – Верди. 

 

Проект Co-Creating Europe 

15.07 / Дом на културата „Борис Христов“  Co-Creating Europe е международна общност, инициирана 

от духовния водач Анете Кайзер (Швейцария). Представители от над 25 европейски държави се 

срещат, за да обменят своя опит по темата в Брестник. На публичното събитие в Пловдив, от 19.00 

часа, в  те ще представят проекта с местни примери за устойчиви и хуманни подходи. Проектът се 

осъществява от Асоциация „Видя проект“. 

 

#Заедно по пътя на Кирил и Методий    

15 – 28.07 / Балабанова къща, работно време: понеделник – неделя, 9.00 – 18.00 часа. Вход свободен. 

Ученици от българските училища в Александруполис (Гърция), Истанбул (Турция), Микулчице и 

Прага (Чехия), Залавар и Будапеща (Унгария) и Рим (Италия ) претворяват с рисунки живота и делото 

на създателите на славянската писменост – светите братя Кирил и Методий.  Проект на „Креатив 

рей“. 

 

Мигновения 

18.07 – 15.08 / Център за съвременно изкуство „Баня Старинна“. Вход свободен. Откриване – 18 юли, 

19.00 часа. Работно време: понеделник – неделя, 11.00 – 19.00 часа. Вход свободен! Авторската 

изложба на Юлиян Табаков представя широкоформатни портретни фотографии на Златина Тодева и 

артиста Марий Росен. Това са последните фотографии на Златина Тодева. Изложбата разкрива 

актрисата по необичаен начин. Крехкият образ на нейната голота показва откровено старостта и 

тялото. „Мигновения“ поставя сериозни морални и естетически въпроси и предизвиква дълбок 

размисъл върху някои от вечните теми като преходност, старост, смърт, любов, начало, край. 

Проектът се осъществява от „ТАПА“ ООД. 

 

Фестивал „Угар – мистичен и древен“  

19 – 20.07 / Местност „Драгойна“, село Буково, Община Първомай. Вход свободен.  Фолклорният 

фестивал се провежда през лятото в историческото пространство на връх Драгойна. В него участват 

самобитни фолклорни групи от целия регион. Фестивалът е посветен на свети Илия. Участват 

Пилашевски народен оркестър, Деница Серафим, нестинари.  Проект на Сдружение „Ангел Войвода“ 

- Димитровград. 

 

Фестивал на плъстите 

20.07 / Село Труд, до кметството, целодневно събитие. Вход свободен. Фестивалът съхранява 

традициите и колорита на плъстенето (изработка на различни изделия от нетъкана вълна). Ще има 

демонстрации и работилници за деца и възрастни за изработка на плъсти, изпълнения на фолклорни 

състави и кулинарна изложба Победителите в Национален конкурс за детско творчество по плъсти 

ще бъдат наградени. Проект на НЧ „Светлина – 1929“ с. Труд, Фондация „Евроразвитие 2007“, 

кметство с.Труд. 
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Фестивал на сусама  

20 – 21.07 / Село Доситеево, община Харманли Фестивалът представя фолклорни състави от цяла 

България. Посетителите имат възможност да видят как се засява и преработва сусам и да опитат 

приготвени на място сусамени кулинарни изделия. Проект на НЧ „Архимандрид Доситей – 1908“ 

село Доситеево. 

 

Младежки симфоничен  оркестър „PROGRESSIVE“ 

22.07  Римски стадион, вход свободен, 19.00 часа Гала концерт на млади изпълнители под 

диригентството на Цанислав Петков. Проектът стартира през 2018 г., събирайки млади музиканти от 

Балканите – България, Гърция, Сърбия, Македония и Турция. През 2019 г. съставът се разширява в 

прогресия с включването на млади изпълнители от цяла Европа.  Проект на Фондация за култура и 

изкуство „Музикартисимо“. 

 

Калиграфия с перо и мастило  

22 – 25.07 

Читалище „Христо Станчев – 1868 г.“ с. Свежен, от 10 до 12 часа, вход свободен с предварително 

записване в читалището, на мобилен номер 0877005565, или на имейл chitalishte.svezhen@gmail.com 

Калиграфски курс в с. Свежен в автентичната среда на старите преписвачи от Аджар (старото 

название на Свежен)  #заедно със свеженските художници Яна от Ян махала и Атанас Велков от 

Копаран махала. Курсът приключва с изложба на произведенията на пазара в Свежен, петък, 26-ти 

юли, от 16 часа. Заниманията са подходящи за всяка възраст. Местата са ограничени. 

Проект на Читалище „Христо Станчев – 1868 г.“ с. Свежен. 

 

Незабравимите български песни 

25.07 / Летен театър, от 20.00 часа. Билети от 10 до 20 лв. от Музикален център на ул. „Отец Паисий“ 

2 и от билетния център пред Общината. Съвместен концерт на младите изпълнители от Арт Войс 

Център с Биг Бенд Пловдив, 4 magic, Любо Киров и Маргарита Хранова. Проект на Арт Войс Център. 

 

фото грац селекция III  

25.07 – 25.08 / СКЛАД, ул. „Екзарх Йосиф“ 16, работно време: вторник – неделя, 11.00 – 19.00 часа. 

Вход свободен. Изложба съвременна фотография на 20 от участниците в биенале фото грац 018 

(Австрия). Близо 70 творби представят артисти с различен визуален език, на различна възраст, които 

интерпретират разнообразни теми – от култура и идентичност до религия и механизмите за контрол 

на политическата класа. Куратор на изложбата е Герхард Грос. Сред представените артисти са: Йорг 

Ауцингер, Рене Бьомер, Кати Брудер, Лена Файтл, Юлия Гайсбахер, Клаус-Дитер Хартл и др. Проект 

на Културна градска мрежа Грац. 

 

3.2. АВГУСТ 2019 

 

Докато тя пее 

1.08 - Открита сцена пред Общината, площад „Стефан Стамболов“ - Вход свободен - Концерт 

Съвместен музикален проект и културно пътешествие, което се случва за първи път. Концертът 

обединява артисти, чиито корени са свързани с идишката, българската и ромската култура – Лусет 

ван дер Берг, Мария Пашева, Гинка Цер. Проект на „Пловдив 2019“ в партньорство с Фондация 

„Идиш уейвс“. 

 

FLUCA – Австрийски културен павилион 

1, 2, 29, 30.08 - ул. „Отец Паисий“ 38  Съвременно изкуство  FLUCA е иновативна сцена за 

съвременно изкуство. Куратор на програмата е Борис Костадинов (Берлин). Програма през август: 
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1.08 – видео програма Германски приказки 1, представени от Колекция Лео Кюлбс – Берлин, Ню 

Йорк. 2.08 – представяне на изложба и презентация на Сандра Радкович (Берлин). 29.08 – 

Представяне на проекта ADATA AiR, част от програмата на Пловдив 2019. 30.08 – представяне на 

проект (инсталация и видео) на виенските артисти Кристоф Шварц и Райнхолд Зисер. Ваканционният 

месец продължава с филмова и музикална програма. Ще бъде представен и най-новият филм на 

Мириана Василева (България / Германия), който имаше своята премиера този април в рамките на 

Мите Медиа фестивал в Берлин. Детайли – на сайта на „Пловдив 2019“. Проект на Фондация 

„Отворени изкуства“ и Австрийско посолството в България, подкрепен от Федералното канцлерство 

на Австрия. 

 

Мобилно училище Столипиново 

Всеки четвъртък от 14:00 часа, в ОУ „Димчо Дебелянов“ и ОУ „Пенчо Славейков“ Проект с 

общности Образователни и занимателни работилници чрез архитектура, изкуство, наука и игра с 

деца между 6 и 16 г. в квартал „Столипиново“. Заниманията са отворени за всички желаещи.  

Проект на Сдружение „Детска архитектурна работилница“ в партньорство със Сдружение „Открити 

пространства“. 

 

Пловдив за вкъщи 

1 – 31.08 Различни локации в Пловдив Дизайн Проект за нов дизайн на сувенири, свързани с Пловдив, 

от съвременни български творци. Сувенирите вече са достъпни в определени търговски обекти в 

Пловдив. Те са дело на творци от различни сфери (графичен и продуктов дизайн, мода, архитектура, 

изкуство и илюстрация) – архитект Пенка Станчева и илюстраторката Розалина Буркова, дизайн 

студиото Артелие и Николета Носовска, илюстраторът Теодор Георгиев, Мисирков/Богданов, студио 

точка & точка и бижутерът Нева Балникова.  „Пловдив за вкъщи“ е проект на „Студио Комплект“ 

(Адриана Андреева и Бояна Гяурова). 

 

Таен еврейски тур на Пловдив 

Всеки ден от 11.00, 13.00, 18.00 Един по-различен тур представя еврейската история и общност в 

Пловдив – синагога от времето на Древен Рим, Паметникът на благодарността и синагогата „Цион“, 

но също разказите и личните истории на пловдивските евреи. Турът се води на английски и 

български. Част от цената на билета се предоставя като благотворителност за синагогата. Проект на 

„Левиатан Консултинг“ ЕООД и ОЕ „Шалом“ Пловдив. 

 

Археология за всеки 

Всяка събота през август - Регионален археологически музей Пловдив – Образование РАМ Пловдив 

стартира инициатива за безплатни беседи под надслов „Археология за всички“. След закупуване на 

редовен билет, всеки може да се присъедини към екскурзоводите и да чуе увлекателния им разказ за 

миналото на града ни и съкровищата, които се съхраняват в музея. Беседите са на български, 

продължителността е около половин час и са подходящи за всяка публика. Проект на Регионален 

археологически музей Пловдив. 

 

Прекрачване на границите: да се смееш в лицето на страха  

6 – 10.08 – СКЛАД - Вход свободен - Проект по програма „Творческа Европа“ на Европейски съюз, 

с водеща организация TILLT AB (Швеция). Два артистични проекта в Пловдив изследват въпроси, 

свързани с миграцията, имиграцията и сближаването на общностите в съвременна Европа. В „Поезия 

на хартиените кукли“ от колектив ШКАРТ, Сърбия деца и младежи правят хартиени кукли, пишат 

сценарии и истории, които представят един пред друг (6 – 10.08, от 10.00 до 16.00 часа, възраст 7+). 

„Миграционен път Фанзин“ от Даринка Поп-Митич от Сърбия и Свебор Миджич използва колажи, 

рисунки, шеги и изображения от комикси и списания, за да опише преживяванията и историите на 
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общността на имигрантите (6 – 10.08, от 10.00 до 16.00 часа, работилниците са подходящи за хора с 

интерес в областта на илюстрацията, дизайна и творческото писане над 18 години, с предварителна 

регистрация). На 9 и 10 август, от 18.00 часа, е публичното представяне на резултатите от 

работилниците и разговор с артистите. За подробности следете в сайта на „Пловдив 2019“. 

 

Kaj Dzias – представление за ромската култура и интегративни семинари  

6 – 10.08 - СКЛАД Вход свободен. Проект с общности Спектакълът „Kaj Dzias“ на полската 

театрална компания „Живото пространство“ е пъстра смесица от театър, авторски танци, жива музика 

и песни, вдъхновени от и посветени на ромската култура. „Kaj Dzias“ e на 9 и 10 август 2019 г., от 

19.00 часа в Пост-културна сцена. Преди представлението се провеждат музикални и танцови 

работилници (6, 7, 8 август, от 16.00 до 19.00 часа, вход свободен, с предварителна регистрация, в 

СКЛАД). Участниците могат да станат част от финалното представление. Спектакълът е под 

режисурата на Якуб Маргошяк. С участието на: Наталия Дингес, Ана Микула, Гжегож Лабуда, Якоб 

Маргошак. Музика на живо: Изабела Плахта, Моника Станчик (цигулка), Корнел Уриаш (акордеон), 

Милош Поточни (китара). Сценография и костюми: Магдалена Пав, Малгожата Чихон, Гжегож 

Лабуда. Спектакълът е подходящ за публика над 10 години. Проектът се осъществява от Театър 

„Живото пространство“, Катовице, Полша. 

 

Обучителен курс по паневритмия за начинаещи 

Всяка сряда - Йога студио „Ананда“ Обучение Водещ е Елена Митева. Проект на Асоциация „Видя 

проект“. 

 

„Сън в лятна нощ“ на Феликс Менделсон Бартолди  

10.08 - Античен театър Музика Концерт на младите музиканти от Бременския младежки симфоничен 

оркестър с диригент Щефан Гайгер, пловдивски дамски хор „Тримонциум“ с диригент Ваня 

Атанасова и хор „Родина“ от Стара Загора. 

 

Добрите дела в обектива 

12.08 – 6.09  Открита сцена „Ядрото“ в Капана – квартал на творческите индустрии. Вход свободен. 

Изложба Фотоизложба на открито с избрани фотографии на млади хора на възраст от 15 до 30 години 

– участници във фотоконкурс на тема доброволчески и благотворителни инициативи, както и лични 

добротворчески истории. Откриването е на 12 август – Международния ден на младежката активност. 

Проект на Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България“. 

 

Open Art Files: Записки и бележки под линия 

16.08 – 30.09 Галерия „Капана“ Вход свободен. Изложба съвременно изкуство Част от проекта „Open 

Art Files: Теми, Хора, Пространства, Документи в българското съвременно изкуство“, в рамките на 

образователната платформа „Въведение в съвременното изкуство“ на Фондация „Отворени 

изкуства“. Куратор: Вера Млечевска. Куратори на видео програма: Красимир Терзиев и Вера 

Млечевска. Изложбата обединява  произведения на автори от различни поколения и възраст, които 

за кратко и по различно време са били провокирани от обща интуиция, от „духа на времето“ или 

задвижени от възможностите на новите и познатите изразни средства. Част от програмата са серия 

лекции, прожекции и срещи с художници и куратори. Подробности – в сайта на „Пловдив 2019“. 

Проект на Фондация „Отворени изкуства“. 

 

Музеят – неочакван, отворен, споделен 

20.08 – 8.09 Варна, Парк-музей на бойната дружба Изложба Ако се чудите какво е общото между 

златната тоалетна в „Гугенхайм“ и българските музеи, между дявола и влака или пък как символът 

на смъртта – кукумявката, може да спаси човешки живот, посетете изложбата „Музеят – неочакван, 
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отворен, споделен“ на Национален военноисторически музей, реализирана в партньорство с РИМ – 

Велико Търново. 

 

OPERA OPEN 2019  

Античен театър – Музика  От лятото на 2017 г. музикалният фестивал на Държавна опера Пловдив 

реализира мащабна програма със спектакли на Античния театър. През знаковата 2019 г. във 

фестивала участват световноизвестни оперни изпълнители и диригенти от Европа, САЩ и Азия, 

както и български певци и музиканти с утвърдена международна кариера. 21 август – РИГОЛЕТО – 

Верди; 24 август – ОРФЕЙ И ЕВРИДИКА – спектакъл на Стефано Пода; 27 август - 

МЕЖДУНАРОДНА БАЛЕТНА ГАЛА; 30 август – АИДА – Верди 

 

Хилок карнавал 

24, 25.08 - Братска могила, Централна гара, Руския пазар, Хаджи Хасан махала. Вход свободен. 

Музика Почитателите на мелодичните поп, рок и джаз изпълнения имат възможност да слушат 

музика на живо в летните августовски дни. Групите, които взимат участие в музикалния фестивал 

„Хилок карнавал“, са част от колектива Хорз (Сърбия), който обединява музиканти от Сърбия, 

България, Италия, Испания и Израел. Сред тях са Лав Ковач, Педраг Окилиевич, Васил Хаджигрудев, 

Димитрие Яковлиевич. 24.08 – Спейс Трио и ЛавлиДаниДима на Братската могила от 10.00 часа. 

Хаджиоркестъра на площада на Хаджи Хасан махала (ул. „Генерал Скобелев“ 39) от 20.00 часа. 25.08 

– Драгонс Фюъл пред руския пазар (ул. „Напредък“ 9) от 9.30 часа. Земляни и Кервиз на Централна 

гара от 20.00 часа. Проектът се осъществява от Колектив „Хорз“, Сърбия. 

 

Концерт на Орлин Павлов  

28.08 - Гребна база, до трибуните - вход свободен - Концертът на Орлин Павлов ще бъде първият 

плаващ концерт в Пловдив. Изключителна банда, гост-музиканти от българската поп и рап сцена се 

събират за повече от 3 часа празник на музиката. По време на концерта ще бъде заснета финалната 

сцена от последния филм на Ники Илиев и Башар Рахал – „Завръщане“. Концертът се осъществява 

от „Скай Хай Мюзик“. 

 

Ленд арт по Марица 

29 – 31.08 - Брега на река Марица между пешеходния мост и моста на панаира - За втора поредна 

година Арт група Дупини от Велико Търново ще трансформира крайречното пространство (между 

пешеходния мост и моста на панаира) с помощта на артисти и млади хора от Пловдив, Пазарджик, 

Гърция и Турция – Варол и Сема Топач, Айсун Оран и Бусе Мутан от Турция; Олга Пластира от 

Гърция; Дияна Йовчева, Даниела Русева, Теодора Лазарова и Атанас Карадечев от Пловдив; Спас 

Киричев, Маргарита Иванова и Мария Баракова от Пазарджик. Арт група Дупини ще бъде 

представена от Румен Димитров, Румен Рачков и Кирил Георгиев. За художествената трансформация 

на пространството участниците ще изградят внушителна арт инсталация от клони. Проектът се 

осъществява от Младежки дом - Пазарджик. 

 

3.3. СЕПТЕМВРИ 2019 

 

Празник на реката 

01.09.2019 Уникален пиро-музикален светлинен спектакъл, музикална сцена и богата програма със 

спортни атракции за гражданите и гостите на града край река Марица – летен акцент в програмата 

на Пловдив 2019 и апломб в празника, маркиращ петата годишнина от избирането на град Пловдив 

за първата в България европейска столица на културата. 
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Shake That Хълм 

30.08 – 1.09 Младежки хълм - Петото юбилейно издание на музикалния фестивал „Shake That Хълм“ 

през 2019 г. отново представя различни сцени и музикални стилове. В програмата на фестивала са 

включени спортни, детски, артистични и други инициативи. Проектът се осъществява от ТК 

„Инкубатор“.  

 

ATOM Хореографски серии #3 

31.08 – 11.09 - София, Dance Station - Инициатива, която обединява  млади хореографи, танцьори и 

видео артисти от България, Великобритания, Израел и САЩ. Те си сътрудничат, обучават, 

реализират идеи и експериментират в 10-дневен интензивен тренинг (31.08 – 09.09), който завършва 

с танцов спектакъл (10.09, Derida Stage, ул. „Цар Самуил“ 32, София, вход свободен) и бързи срещи 

с всички международни гости в проекта (11.09, с предварително записване). Може да се запишете за 

1, 3 или 5 танцови класа, а за участие в целия танцов курс има специални билети и отстъпка за 

студенти. Ментори и хореографи в обученията са: Бриджит Фиск, Мишел Стайнвалд, Сара Холцман, 

Джоузеф Лу, Шийра Ивиейтър, Стефания Георгиева, Искра Проданова. Проектът се осъществява от 

ATOM Театър/Сдружение „Фулс он дъ хил“. 

 

Между буквите от Пловдив до Матера 

2 – 15.09 - Народна библиотека „Иван Вазов“. Изложба Проектът осъществява културен мост между 

двете европейски столици на културата през 2019 г. – Пловдив и Матера, чрез кирилицата. В основата 

му e историята на първия български печатар Яков Крайков. Участват Галина Йотова (фотограф), 

Светла Петкова (куратор), Сава Стоименов (скулптор, автор на буквите и печатните плочи). 

Изложбата включва фотография, видеоматериал и фотокнига с текстове на специалисти – 

изследователи на българския език и писменост, като проф. Аксиния Джурова, проф. Марияна 

Цибранска-Костова, Силвия Томова.  Проектът се осъществява от Галина Йотова. 

 

+ 7 hours  

1 – 18.09 СКЛАД Вход свободен. Изложба/Дизайн/Кино Проект, с участието на актрисата Ирмена 

Чичикова, който преплита японската и българската култура през визуалния език на съвременния 

моден дизайн. Резултатът е изложба – пространствена модна инсталация, в която български и японски 

артисти разработват концептуални облекла-обекти и моден филм. Те са вдъхновени от традиционната 

култура, личната история на притежатели на автентични японски кимона, и съвременния начин на 

живот в двете страни. Проект на концептуалната дизайнерска платформа „ИВАН АСЕН 22“ с 

подкрепа на EU JAPAN FEST, NAOS България, Посолството на Република България в Япония и 

Посолството на Япония в България. 

 

Пловдив за вкъщи 

1 – 30.09 Различни локации в Пловдив Дизайн Проект за нов дизайн на сувенири, свързани с Пловдив, 

от съвременни български творци. Сувенирите вече са достъпни в определени търговски обекти в 

Пловдив. Те са дело на творци от различни сфери (графичен и продуктов дизайн, мода, архитектура, 

изкуство и илюстрация) – архитект Пенка Станчева и илюстраторката Розалина Буркова, дизайн 

студиото Артелие и Николета Носовска, илюстраторът Теодор Георгиев, Мисирков/Богданов, студио 

точка & точка и бижутерът Нева Балникова. „Пловдив за вкъщи“ е проект на „Студио Комплект“ 

(Адриана Андреева и Бояна Гяурова). 

 

Таен еврейски тур на Пловдив 

1 – 30.09 - Всеки ден от 11.00, 13.00, 18.00  
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Един по-различен тур представя еврейската история и общност в Пловдив – синагога от времето на 

Древен Рим, Паметникът на благодарността и синагогата „Цион“, но също разказите и личните 

истории на пловдивските евреи. Турът се води на английски и български. Част от цената на билета се 

предоставя като благотворителност за синагогата. Проект на Пловдивска синагога. 

 

Седмица на съвременното изкуство 2019 Изкуство. Без граници. Пловдив. 

1 – 30.09 - Баня „Старинна“, СКЛАД. Вход свободен. Изложба Мащабна изложба, която отбелязва 

25-тата годишнина на Седмицата на съвременното изкуство. Куратори: Илина Коралова и Емил 

Миразчиев. Участници: Бил Виола, Надя Генова, Стоян Дечев, Севдалина Кочевска, Таус Махачева, 

Емил Миразчиев, Бенедикт Партенхаймер, Дан Питърмен, Ния Пушкарова, Делфин Райс, Уте Рихтер, 

7+1, Юлиан Розефелд, scenocosme, FAMED, Марико Хори, Румен Жеков, Венелин Шурелов. 

Премиера в България: КУСАМА: БЕЗКРАЙНОСТ, 2018, режисьор: Хедър Ленц. Проект на 

Сдружение „Изкуство днес“ с подкрепата на Гьоте-институт България. 

 

EU JAPAN FEST и Пловдив 2019 

Съюз на инвалидите – Дружество Пловдив, църква „Св. Йосиф“, стълбите на Каменица. Вход 

свободен. С безплатни хорови концерти отбелязваме партньорството на EU JAPAN FEST и „Пловдив 

2019“, както и визитата на председателя за 2019 г. на японската организация. Участници са детските 

хорови формации от Япония – „Младежки смесен хор сан-ин Малкият феникс“ от Йонага и „Фени“ 

от Токорозава, заедно с пловдивския хор „Детска китка“. Концертът на 5 септември отбелязва и 

петата годишнина от избора на града за Европейска столица на културата. 3.09, 17.00 часа – концерт 

на хор „Малък Феникс“, Съюз на инвалидите (бул. „Никола Вапцаров“ 7).  3.09, 19.00 часа – концерт 

на хор „Фени“ в църквата „Св. Йосиф“ (ул. „Д-р Г. М. Димитров“ 11Б). 5.09, 19.30 часа – съвместен 

концерт на всички хорови формации, стълбите на Каменица на главната пешеходна улица „Княз 

Александър I“. Проект на „Пловдив 2019“ и EU JAPAN FEST. 

 

Концертът 

5.09 Държавен куклен театър Пловдив - Театралният дует Петър Тодоров (режисьор) и Десислава 

Минчева (актриса) представя своя авторски проект – кукленият спектакъл за всички възрасти 

„Концертът“ – възхвала на българската народна песен. Творческият екип се допълва от признати в 

театралната сценография имена – Ханна Шварц (кукли и сценография) и Николина Костова-

Богданова (костюми). Проектът се осъществява от Център за изкуствата „За Родопите“. 

 

Детски панаир Пловдив 

5 – 6.09 - Двора на училище „Кирил Нектариев“, Столипиново. Целодневно събитие. Проект с 

общности Детски панаир Пловдив е детски фестивал на открито с разнообразна програма от 

специални игри и ателиета: куклен театър, стенопис, изработка на носии, кукерски маски, мода, 

детски играчки, урбанистична игра: детска архитектурна работилница, забавна математика, отряд за 

бързо гърмене, изработка на самолети, рисунка на асфалт, животни от хартия, цветя от салфетки, йога 

за деца, пясъчни рисунки, сапунена работилница, макиаж, изработка на музикални инструменти, 

енкаустика, грънчарско ателие, плъсти, ебру – рисунки с вода, бижута, зумба, декупаж, танцови и 

музикални спектакли, спортни активности. Проект на Фондация „ИЗИАРТ“. 

 

Plovdiv Beer Fest 2019 

5 – 8.09 - Младежки хълм. Вход свободен - Бирен фестивал, който представя световно известни 

марки, местни брандове и лимитирани вкусове бира. Публиката има възможност да опита непознати, 

интересни крафт бири, живо пиво, както и да проследи демонстрация как се създава пенливото питие. 

Предвидена е и разнообразна музикална програма. Проект на ТК „Инкубатор“.  
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Мобилно училище Столипиново Няма да се случва септември 

Всеки четвъртък в ОУ „Димчо Дебелянов“ и ОУ „Пенчо Славейков“ Проект с общности - 

Образователни и занимателни работилници чрез архитектура, изкуство, наука и игра с деца между 6 

и 16 г. в квартал „Столипиново“. Заниманията са отворени за всички желаещи. Проект на Сдружение 

„Детска архитектурна работилница“ в партньорство със Сдружение „Открити пространства“. 

 

FLUCA – Австрийски културен павилион 

5, 13, 19, 20, 25.09 - ул. „Отец Паисий“ 38. Виена, Международен панаир на изкуствата. Съвременно 

изкуство - FLUCA е иновативна сцена за съвременно изкуство. Септември е своеобразна кулминация 

в програмата на FLUCA: 5.09 – изложба на Катарина Свобода: Тингоа – „Китайци в Индонезия“; 

13.09 – откриване самостоятелна изложба на Маркус Кротендорфер, създадена специално за FLUCA 

и за НОЩ/Пловдив; 19.09 – програма от съвременни австрийски експериментални филми, 

селектирана от виенския куратор Валтер Зайдл; 20.09 – Музика от Моник Фесл (Грац); 25.09 – 

представяне на FLUCA във Виена, на viennacontemporary, в Kunstraum LLLLLL. Куратор е Борис 

Костадинов; През септември FLUCA ще бъде домакин на две артистични резиденции. Младата 

фотографка Анаис Хорн (Грац) ще прекара два месеца в Пловдив и ще създаде серия от портрети. 

Австрийският артист Бернхард Волф ще създаде две временни произведения в градска среда. Проект 

на Фондация „Отворени изкуства“ и Австрийско посолството в България, подкрепен от Федералното 

канцлерство на Австрия. 

 

На кино пред Галерия 28  

6, 7.09 - Ул. „Железарска“ 29. От 21.30 до 22.30 часа. Вход свободен. Безплатни късометражни 

прожекции на открито пред Галерия 28 в Капана. Проект на Галерия 28.  

 

Пространство на словото 

2 – 16.09 - Пл. „Стефан Стамболов“. Вход свободен. - Специалното „Пространство на словото“ на 

площада пред Общината запознава най-малките с изкуството на Николай Хайтов. Деца от всички 

възрасти могат да се включат в серия творчески работилници, общувайки помежду си с кирилската 

азбука. Проект на Фондация „Памет“. 

 

Куртово Конаре Фест 2019 

6 – 8.09 - Куртово Конаре. Вход свободен. Фестивал на традиционните храни и занаяти, превърнал се 

в едно от най-значимите събития в региона. Музикални сцени с фолклорна и съвременна рок, джаз и 

блус музика, арт работилници, пленер по живопис и фотография, изложби привличат десетки зрители 

и участници от страната и чужбина. Мотото тази година е „Междукултурен диалог чрез храна и 

изкуство!“. Сред акцентите са Миленита и нейния бенд (6.09, от 19.00 часа) и концерт на унгарската 

група Meszecsinka (на 7.09, от 21.00 часа).  Проект на НЧ „Любен Каравелов – 1897“ Куртово Конаре. 

 

Въздухария – фестивал на свободния полет 

6 – 8.09 - Сопот -  „Въздухария“ е единствен по рода си на Балканския полуостров фестивал за 

безмоторно летене. Фестивалът е със свободен достъп и е отворен за всички, които искат да открият 

красотата на полета с парапланер, делтапланер, балон или друго въздухоплавателно средство, да се 

насладят на въздушна акробатична и артистична програма, да участват в различни работилници на 

местни занаяти или да се забавляват сред природата с приятели. Проект на Клуб по парапланеризъм 

„Лети Независим“ (Sky Camp). 

 

НАТУРАЛНО – фермерски пазар в Пловдив - Всеки петък на ул. „Станислав Доспевски“ в 

Пловдив (срещу входа на Градска художествена галерия на главната пешеходна улица). 16.00 – 20.00 

часа. Фермерският базар насърчава биоземеделието и улеснява достъпа до качествени местни и 
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биохрани в големите градове. Събитието се организира от сдружението на фермерите и занаятчиите 

от Пловдив и областта „НАТУРАЛНО“. 

 

Rock the Opera 

7.09 - Античен театър - Симфоничен рок концерт под диригенството на Фридман Фрийле с участието 

на Звезди Керемидчиев (АХАТ), Атанас Пенев (БТР), Невена Цонева, Маркета Пауличкова и Леан 

Джарвис, бек вокали Trio Trinity. В програмата са включени хитове на Led Zeppelin, Deep Purple, 

Queen, Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones и други класически рок групи. Концертът се организира със 

съдействието на Oркестъра на Държавна опера Пловдив, Пражката филхармония и рок група 

„АХАТ“.  

 

Plovdiv Fresh Music Festival  

7 – 9.09 - Малка Базилика, Bee Bop Café, Ритуален дом Столипиново на обръщало ул. „Крайна“. 

Музикален фестивал, който представя млади музиканти от Европа. Изборът на локациите от центъра 

към Махалата представлява символично сближаване на музиканти от различни етноси, на разнородни 

публики и жанрове музика. 7.09, Малка базилика, 18.00 часа – концертът на квартет „Контрапункт“ 

представя мита за Орфей в интерпретацията на млади композитори. 8.09, Bee Bop Café, 19.00 часа – 

Джаз вечер в Bee Bop Café, за първи път на българска сцена са барабанистът Гидо Май, младата фънк 

група „Bad Kids To The Back“, Кристиян Желев трио. 9.09, Ритуален дом Столипиново, 19.00 часа – 

„Махалата фюжън“ на Ферворнер-Краузе Камерен оркестър от Мюнхен, ромския състав „Исмаил 

Банд“ и „Дед меркелс“ (България/Германия/Великобритания).  Проект на „Креатив рей“ ЕООД. 

 

Археология за всеки 

Всяка събота през септември - Регионален археологически музей Пловдив - РАМ Пловдив стартира 

инициатива за безплатни беседи под надслов „Археология за всички“. След закупуване на редовен 

билет, всеки може да се присъедини към екскурзоводите и да чуе увлекателния им разказ за миналото 

на града ни и съкровищата, които се съхраняват в музея. Беседите са на български, 

продължителността е около половин час и са подходящи за всяка публика. Проект на Регионален 

археологически музей Пловдив. 

 

Желатин 

9, 10, 11.09 - СКЛАД, ДНК София (пл. „България“ 1, в подлеза на НДК). Съвременен танцов 

спектакъл. Фрагментарна история за младото поколение в комплексността на една модерна епоха. С 

Барбара Фьолдеси („Боди графикс“, концепция / хореография / изпълнение), Джу-Бин Ким 

(Компания Джу-Бин, филм / хореография / спектакъл), Хунву Ким (Компания Джу-Бин, хореография 

/ спектакъл). Проект на „Боди графикс“ и „Корея данс аброуд“. 

 

Стартерите представят  

12.09 - Римски стадион - Финално публично представяне на всяка от идеите на 15 младежи от 

Пловдив, подкрепени по проект „Младежка социална зона“ и насочени към решаването на местни 

предизвикателства. Част от идеите са свързани с мобилно танцово студио за деца от институции, със 

създаване на еко игра, която популяризира пловдивските тепета, със създаването на кулинарна 

работилница или организиране на кампании за превенция и информираност за хранителните 

разстройства сред младите хора. Проект на Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“ 

в партньорство с Младежка фондация „Арете“ и Бигент-Германия.  

 

Изграждаме заедно: Учим от Столипиново – уъркшоп за строителство 

12 – 15.09 – Столипиново - Уъркшоп/Проект с общности - Уъркшоп за строителство, в който отново 

ще изграждаме заедно с майсторите от Столипиново, за да реализираме различни идеи за по-добра 
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градска среда за игра и почивка. Запишете се за участие и предизвикайте способностите си! Елате, за 

да се докоснете до специфичната работа с дърво и метал. Проектът насърчава заедността чрез 

архитектурни работилници, в които се учим от майсторите от Столипиново и един от друг. През 

април и май бяхме в работилниците на дърводелеца Берул и на железаря Здравко. Заедно с 

майсторите, група ентусиазирани доброволци и местната общност работихме по „Вратата“ (арт 

инсталация), място за срещи и стативи за рисуване. През юли в рамките на дизайн уъкршоп 

генерирахме иновативни идеи за градски мебели, детски съоръжения и малки намеси край новото 

игрище в Столипиново, които да реализираме през есента. Проектът „Изграждаме заедно“ се 

реализира от Гьоте-институт България в партньорство с Детска архитектурна работилница, Открити 

пространства и Ателие 3, с подкрепата на Wilo Foundation. 

 

PARK(ing) Day 2019 в Пловдив 

13.09 - Ул. „Хр. Г. Данов“, ул. „Отец Паисий“ - PARK(ing) Day е световно ежегодно събитие, което 

превръща паркинга в място за среща, развлечение и артистично изразяване, вместо за автомобили. 

Събитието има екологичен характер и цели да насочи общественото внимание към идеята за по-добра 

и по-чиста градска среда. Проектът стартира през 2005 г. по идея студио „Рeбар“ в Сан Франциско и 

бързо се развива в световно движение. В България събитието се провежда от 2011 г. насам. През 2019 

г. е за първи път в Пловдив. Проектът се осъществява от Фондация „Кредо Бонум“. 

НОЩ/Пловдив 

13 – 15.09 - Различни пространства в града. Вход свободен. - С мотото ОБЩО МЯСТО един от най-

разпознаваемите съвременни градски фестивали на Пловдив – НОЩ/Пловдив, през 2019 г. се обръща 

към темите за новите - стари споделени пространства, идеи, общности и разбирания. За 

четиринадесети път НОЩта ще преоткрие града през над 120 проекта и събития в целия град. В 

различни събития и инициативи в НОЩта са включени автори от Чехия, Полша, Япония, Босна и 

Херцеговина, Швеция, Франция, Германия, Америка, Турция, България и др. Очаквайте също и силна 

програма от изложби, която представя историята на града. Специално за НОЩта в Пловдив гостува 

колекцията за съвременно изкуство на EVN. Всеки посетител на НОЩта ще има възможност да 

намери частица за себе си, било то в по-традиционната програма, съвременните проекти, 

технологичните аудио-визуални пърформанси на платформи като Creative Media Lab, който тази 

година се провежда в партньорство с Драматичен театър Пловдив, партитата или пък в програмата за 

най-малките в НОЩта. Проект на Фондация „Отворени изкуства“. 

 

N A K E D 

13.09 – 13.10 - ул. „Найден Геров“ 5 – Изложба Под надслов „N A K E D“ Aтелие [ AVR ] представя 

фотографиите на Алекс Манчев, който се изправя пред вечното предизвикателство и вдъхновение за 

творците – голото женско тяло. Проект на Aтелие [ AVR ] Vesselin Roussev. 

 

Седемте чудеса на България 

14.09 – Капана - Вход свободен - Музикалният пърформанс е пресечна точка на българската традиция 

и модерното изкуство. Съвременна режисура, пъстри носии, красиви песни, народни танци, 

дигитална сценография и електронна музика ще разкрият магията на седем фолклорни области на 

България.  Проект на Сдружение „Алтернативен свят Оренда“. 

 

Градска лаборатория за предприемачески идеи 

14.09 - Център за събития Лимакон - на предприемаческо мислене чрез практическо обучение, 

дискусии и семинари. Събитието обобщава резултатите от проведените обучения и е дискусия за 

възможностите за продължение и надграждане на инициативата. Проект на „Отворено пространство“ 

ООД 



 

23 
 

 

Фестивал на способностите 2019 

14.09 - Пред БНБ - Вход свободен - Второто издание на Фестивал на способностите е с участието на 

12 организации за хора с интелектуални затруднения от цялата страна. Събитието насочва 

общественото внимание към правото на всеки на достоен живот в общество без социални 

ограничения. Организирани са различни арт ателиета, на които всеки е добре дошъл. Проект на 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения. 

 

Капана барабанѝ 

14, 21.09 - Капана - Вход свободен - Две интерактивни джем сесии с ударни инструменти пробуждат 

карнавалния дух на града и увличат участници със и без опит в създаването на спонтанна музика на 

място. Това е празник на общността, в който споделяме удоволствието да свирим на барабани, да 

пеем и да танцуваме. Всеки е добре дошъл.  Проект на Сдружение „Сторикечърс“. 

 

Градски изследователи 

15, 22, 29.09 - Римски стадион, Баня Старинна, пресечката на ул „Антим I“ и ул. „Христо Г. Данов“  

Вход свободен. Възраст: 6-12 години. „Градски изследователи“ кани младите хора в Пловдив да 

станат откриватели и да проучват интересни места в града. 15.09 – 10 архитектурни загадки за деца 

„Капана Пловдив“, начална точка: площад „Римски стадион“, 22.09 – 10 архитектурни загадки за деца 

„Старият град Пловдив“, начална точка: пред Баня „Старинна“, 29.09 – 10 архитектурни загадки за 

деца „Баухаус Пловдив“, начална точка: пресечката на ул „Антим I“ и ул. „Христо Г. Данов“. Проект 

на Детска архитектурна работилница. 

 

На Адата 

17 – 28.09 - Пространството/The Space - Танц/Дигитални технологии/Обучение 23 – 28 септември, 

13.00 – 19.00 часа – Обучение за експериментално създаване на звук с Лиза Стюарт (видео и звуков 

артист от Австралия). Занимания на остров Адата за създаване на полеви записи и работа със система 

за музикална продукция Ableton Live. 23 – 28.09, 13.00 – 19.00 часа – Обучение „Творчески процес 

по създаване на сценична среда“ с Борис Зафиров (България, театрален режисьор)..  

Участниците ще бъдат въвлечени в създаването на спектакъла „На Адата“ – танцов пърформанс, 

свързващ дигиталното изкуство с естествената среда на остров Адата. 28.09 – „Mobile Jour Fix“ – 

среща за представяне на резултати от обученията и за изграждане на професионални контакти. 

Работен език: английски, български. Проект на „Боди Графикс“, „Мелформатор“, „Театър на 

отговорността“. 

 

Човешкото плашило 

17 – 30.09 - Галерия „Лабиринт“ - Вход свободен Изложба / уъркшоп 17.09.2019 г., 18.00 ч. – 

Откриване на изложба с илюстрации на Стела Драйс. 20.09 – 22.09.2019 г. – Уъркшоп (творческа 

работилница), воден от Стела Драйс. 23.09 – 30.09.2019 г. – Финална изложба с резултатите от 

работилницата. Събития по проект „Творчески срещи в Лабиринта“. В тридневния уъркшоп по 

непринуден и игрив начин ще създаваме собствени човешки плашила, а може би просто странни 

птици? Работилницата е подходяща както за професионалисти художници и илюстратори, така и за 

любители. Броят на участниците е до 12 души.. Проект на „Маница“ ЕООД.  

 

Интериорен пункт Пловдив – глътка Пловдив 

19 – 27.09 – СКЛАД - Вход свободен. Изложба Проект, който насочва вниманието към социалните, 

етични и екологични проблеми, свързани с производството и свръхпотреблението на дрехи. 

Концепцията е на словенски дизайнери, автори на Shirting – платформа за устойчиво облекло, 

създадена през 2014 г. Основният продукт е специално създадена дизайнерска риза. Тя се предава за 
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ползване от един човек на друг. Става дума не за собственост, а за съсобственост, за споделяне и 

сътрудничество между потребител и дизайнер. До момента платформата shirting има 10 издания по 

света с над 500 ползватели и все повече се разраства. Над 40 дизайнери са проектирали 63 уникални 

ризи, споделяни между потребителите. Проект на Shirting Словения.  

 

Кири-е и кимоно – традиции и съвремие 

18 – 25.09 Народна библиотека „Иван Вазов“ и СКЛАД. Изложба и работилници Това е изложба на 

творби кири-е (традиционно японско приложно изкуство за създаване на картини от изрязани 

хартиени шаблони) на Рина Пападопулу и нейни ученици, свързани с темата за традиционните 

японски облекла и изяществото на японките. Фините черно-бели картини са допълнени от японски 

кимона от личната колекция на авторката. Специален гост е японската авторка Маяно Онодера – 

автор с международно признание. Изложбата се провежда като част от събитията за юбилейните 30-

ти Дни на японската култура в България. Две работилници за начинаещи и напреднали на 21 

септември. Проект на Асоциация „Кири-е Интернейшанъл България“. 

 

Духът на японската кукла: Седмица на японското куклено изкуство 

19 – 28.09 Държавен куклен театър Пловдив, Столичен куклен театър, Театър „Българска армия“ -  

19.09, Куклен театър Пловдив – „Принцът на морето и принцът на земята“, 21.09, Куклен театър 

Пловдив – „Топография на японската кукла“ от Театър Пук и групата Хачиоджи Курума – Нишкава 

Корую от Токио, 22.09, Театър „Българска армия“ София – „Принцът на морето и принцът на земята“, 

27.09, Столичен куклен театър / 28.09, Куклен театър Пловдив – представление на Национален 

Бунраку театър от Осака – „Духът на японската кукла Бунраку“. Проект на Държавен куклен театър 

Пловдив. 

 

Хиджиката и неговият двойник 

20.09 - Държавен куклен театър Пловдив - Премиера на постановката, вдъхновена от революционните 

ранни творби на японския хореограф Тацуми Хиджиката (1928-1986), създателят на японския 

съвременен танц „Буто“ –  контрапункт на традиционния японски театър Но. Няколко от най-

влиятелните български и японски мислители и артисти обединяват сили в създаването на спектакъла 

– философите Боян Манчев, Ясуо Кобаяши и Футоши Хошино, както и творческото ядро на театрална 

група „Метеор“: режисьорката Ани Васева и актьорът Леонид Йовчев, в ролята на самия Тацуми 

Хиджиката. Проект на Сдружение „Метеор“. 

 

Mood for Food Street Fest 2019 

20 – 22.09 - Малката главна (ул. „Райко Даскалов“). Наслада от храната. Споделяне на преживяването. 

Забавление с любимите хора. Това е философията на „Mood for Food“ – кулинарен фестивал на 

открито, който предлага храна за всички сетива. През септември този празник на храната е за втори 

път в Пловдив. Проект на „Ол Ченълс Комюникейшън“. 

 

Светът на Хайтов 

20 – 30.09 - Данчовата къща - Вход свободен – Изложба Изложба – съвременен прочит от млади 

творци на „Диви разкази“. Проект на Фондация „Памет“. 

 

Мозайки 

20.09 – 3.10 „ОТСРЕЩА – място за работа и събития“ - Вход свободен – Изложба Изложба по проект 

„Математическата сърцевина на изкуството“. В домовете ни, по улиците или в някои от най-

впечатляващите сгради на ислямската архитектура – мозайките създават симетрия в хаоса. Изложбата 

представлява изследване на темата за модулно разделяне на пространството. Съставена е както от 
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плакати, така и от различни авторски предмети. Основното вдъхновение за нея идва от творбите на 

нидерландския художник М. С. Ешер. Проект на „Отворено пространство“ ООД. 

 

ONE DANCE WEEK 2019 

20.09 – 19.10 - ДК „Борис Христов“, Драматичен театър Пловдив, пешеходен надлез Гладстон – запад 

- Съвременен танц - Най-големият форум в България, посветен на съвременния танц.  

20, 21.09 – ДЕТЕ / Peeping Tom (Белгия), ДК „Борис Христов“, 20.00 часа. 22.09 – МЕДИУМ / Рианто 

(Индонезия), ДК „Борис Христов“, 19.00 часа. 27.09 – ПОД НЕБЕТО НИСКО / Уаел Али (Сирия), 

Драматичен театър Пловдив, Камерна зала, 20.00 часа.28, 29.09 – ФОКУС ТАЙВАН: MONDAY 

SCHOOL – открит урок по танци с вход свободен на Les Petites Choses Production (Тайван) в двата 

дни от 17.00 часа, стълбите на Каменица на главната пешеходна улица. 28.09 – ТАНЦУВАМ, 

ЗАЩОТО НЕ ВЯРВАМ НА ДУМИ / Каори Ито (Япония), Драматичен театър Пловдив, Камерна зала, 

20.00 часа. 29.09 – КАРМИНА БУРАНА / Сегедска компания за съвременен танц (Унгария), ДК 

„Борис Христов“, 19.00 часа.Проект на Фондация „ЕДНО за Култура и Изкуства“. 

 

Позитив 

19.09 – 19.10 - Приключенски център на Младежки хълм, Национален център за рехабилитация на 

слепи - Вход свободен Изложба/Проект с общности - Фокус на проекта „Позитив“ са хората с 

нарушено зрение и техният начин за възприемане на света. 19.09 – Откриване на тематична изложба 

(19.09 – 19.10), представена от Диана Бонева, от 18.30 часа, в Приключенски център на Младежки 

хълм, с работно време: 12.00 – 19.00 часа. Изложбата включва видео и звукови инсталации. 25.09 – 

Презентация на звукова инсталация в „Национален център за рехабилитация на слепи“ Пловдив, ул. 

„Ландос“ 24, 15.30 часа. Главни участници в проекта са хора с нарушено зрение, но той е насочен 

към цялото общество и е отворен за всяка публика. Проект на Сдружение „Натуралистично“. 

 

Международен пленер по живопис 

16 – 26.09 - Къща „Нишанян“ в Стария град. Вход свободен. Това е един от най-старите пленери в 

България, който събира художници от различни европейски страни. Авторите рисуват в отворени 

ателиета с ученици от художествените училища в града и студенти от АМТИИ. Пленерът приключва 

с финална изложба на 26.09 с творбите, създадени по време на събитието. Проект се осъществява от 

Дружество на пловдивските художници. 

 

Театър „Габриадзе“ в Пловдив 

25.09 - Драматичен театър Пловдив.19.00 часа - Световноизвестният грузински режисьор Резо 

Габриадзе и неговият магичен куклен театър за възрастни идват в Пловдив с представлението 

„Рамона“. „Рамона“ е красива и докосваща сърцето драма за два парни локомотива. Сюжетът се 

развива в следвоенния Съветски съюз. Локомотивът Ермон е изпратен на дълго пътешествие до 

Сибир, а Рамона чака своя съпруг на малка жп гара година след година, докато героите преминават 

през добро и зло. Проект на Фондация „Габриадзе“. 

 

Икебана – вдъхновение за всеки 

26 – 29.09 - Къща „Клианти“ в Стария град. Работно време: понеделник – неделя, 9.00 – 17.30. Вход 

свободен. Изложбата представя обемни композиции, свързани с принципите на пропорция и 

хармония в японското изкуство икебана. Включена е и презентация на най-интересните моменти от 

историята и философията на икебана като изкуство, както и работилница по икебана, водена от 

Кихачиро Нишиура. Проект на Сдружение за икебана Кагецу. 
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Театър Но с европейски дух – „Орфей“ и „Крилатите одежди и Земният паяк“ 

27, 28.09 - Античен театър, 19.30 часа - Проектът представя класически японски театър Но 

–  „Крилатите одежди и Земният паяк“ на 27.09, и създадената специално за програмата на 

Европейска столица на културата Но пиеса „Орфей“ на 28.09. Пиесата „Орфей“ очертава най-силните 

особености на японската традиционна естетика чрез познатия образ на митичния Орфей. Спектакълът 

включва редица популярни български актьори и режисьори, деца от местните училища и японски 

майстори. Режисьор, сценарист и главен изпълнител на спектакъла е Ямамото Акихиро, с участието 

на Мая Бежанска. Проект на СНЦ „Юндола“. 

 

6Fest в Капана 

27, 28.09 - Капана, вход свободен - Пъстър и весел фестивал за улични изкуства. Новият формат „Нощ 

на историите“ на 27 септември, в който местни творци ще разказват интригуващи лични и семейни 

истории, ще се проведе като част от фестивала и ще даде старт на инициативата. Основната програма 

на 28 септември представя съвременен цирк, куклен театър, улична магия, парад на кокили, огнено и 

светлинно шоу, спектакъл с марионетки с участието на улични артисти от Пловдив, София, Варна, 

Габрово и др.  Проект на Сдружение „Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово“. 

 

Пловдив чрез сетивата 

27, 28.09 - Маршрут: от входа на Централна поща откъм пл. „Централен“ до СКЛАД. Три 

представления на ден. Спектакъл пърформанс на италианската група за изпълнителски изкуства и 

танци „ЛИЗ ЛАБ пeрформинг артс“, в който зрителят вижда града си сякаш за първи път: улици, 

минувачи, сгради, всичко, което ни обкръжава, ще заживее свой собствен живот. Спектакълът е по 

идея на Антонела Чириляно. Дизайн и материали: Кристиан Бек, Джулио Оливеро. Участват: Мария 

Луиза Бафунно и 15 ученици от Национална гимназия по сценични и екранни изкуства в Пловдив. 

Под патронажа на Италиански културен институт София. Работен език: английски. Проектът се 

осъществява от Aсоциация „ЛИЗ ЛАБ пeрформинг артс“, Италия. 

 

Изграждаме заедно: Град на децата 

28.09 - Младежки хълм - Вход свободен. Работилница за деца Внимание! Деца строят град! На 28 

септември каним децата от Пловдив да се присъединят в архитектурна работилница, която ще се 

проведе в „Град на децата“ на Младежки хълм. С подкрепата на професионалисти – архитекти, децата 

ще участват активно в различни строителни ателиета, където ще могат да създадат града на своите 

мечти. Проектът „Изграждаме заедно“ се реализира от Гьоте-институт България в партньорство с 

Детска архитектурна работилница, Открити пространства и Ателие 3, с подкрепата на Wilo 

Foundation. 

 

Психоанализа и кино 

28.09 - Пловдивски културен институт - Кино/Образование - Пространство за дискусия и изследване 

на взаимовръзките между киното и психоанализата с прожекция на българския филм „След края на 

света“, въведение „Толерантността като отношение към другия“ и дискусия с участие на 

представители на психоаналитични школи в България. Събитието е с благотворителна цел, събраните 

средства се даряват на фондацията за терапевтична работа с деца със синдром на Даун. Проект на 

Фондация „Алтернативи за култура и образование“. 

 

Кауза природа: към вечния мир 

29.09 - Открита сцена „Ядрото“ в Капана. Три лекции с начален час 20.00, 21.00 и 22.00 часа. Вход 

свободен. Образование/Екология Занимания, посветени на опазването на природата и животинския 

свят. 20.00 часа – Лекция на илюстратора и екоактивист Петя Карпузова „Животински хабитати в 

урбанизирана среда“ и работилница за изработване на хранилки за улични животни с Петя Карпузова 
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и Ина Валентинова. 21.00 часа – Представяне на Ина Валентинова на тема екоактивизъм. 22.00 часа 

– Лекция на артиста Вълко Чобанов и представяне на негови работи, свързани с различни проблеми 

на животинските хабитати и природата. Проект на „Дисонанси“ ЕООД. 

 

4. Съвместни проекти с Матера 2019  за отчетния период 

 

4.1.    Участие на Нина Николина  на фестивала „Мелодията на духа“ 

Един от бисерите на българското народно пеене Нина Николина беше специален гост-изпълнител в 

концерта, организиран от Матера 2019 на 21 юли и посветен на първия човек стъпил на Луната. Нина 

Николина изпълни известни български народни песни, като и прочутата "Излел е Дельо Хайдутин", 

която присъства като връзка с България и в апликационната книга на Матера. 

 

4.2.  Фестивал за градски игри Фюжън 

Като част от партньорството и продуцирането на съвместни проекти фондациите Пловдив 2019 и 

Матера 2019 обявиха отворена покана за дизайнери на градски игри. Това е надграждаща дейност, 

която за Пловдив вече има своята двугодишна история, но за първи път в годината на титлата Матера 

се включва като ко-селекционер и продуцент на игри и двата града съвместно ще реализират 

фестивала за градски игри Фюжън. Градските игри  са интересен и лесен начин за проверка на 

различни подходи и начини за преформулиране на градска среда, за съвместно живеене, за това да 

бъдем заедно или да намерим очарованието да сме в различни отбори. Градските игрите са 

инструмент, с който да разберем една страна от сложните взаимовръзки на ежедневието и е важно да 

гледаме на тях като нова форма за общо съществуване, комуникационен инструмент и личностно 

надграждане на опита и възприятията. За Матера и Пловдив, двете европейски столици през 2019 г., 

градските игри са били винаги считани за важно средство за социална активност, включване и 

преосмисляне на териториите и устойчив подход към приобщаване  на нови реални и виртуални 

граждани. Като част от реализацията на заложените проекти и подходи в рамките на официалните 

програми на ЕСК, фондациите Матера 2019 и Пловдив 2019, инициират Фестивала за градски игри 

Фюжън / Fusion, с цел да активират забравени, неглижирани или изоставени градски зони и да 

трансформират възприемането на познатата градска среда създавайки по този начин основа за 

устойчива мрежа на общуване и активна социална комуникация на граждани, жители и гости, както 

по между си, така и със заобикалящата среда. Фестивалът ще се реализира в Матера от 31 октомври 

до 2 ноември и от 8 до 10 ноември в Пловдив.  

Фестивалът и тази година се реализира в партньорство между Фондация Пловдив 2019 и Фондация 

Матера 2019 и е част от съвместните събития в есента на 2019, обединени в заглавието ПЛОТЕРА. 

Кураторската концепция на фестивала е дело на полския екип Departament Gier. 

 

IV. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

 

През периода има няколко много важни проекта, които се реализираха с фокус международни 

партньорства и участия: 

 

1.  Елла и Питр (01.07-05.07) 
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Световноизвестните графити артисти Ела&Питр посетиха Пловдив като Европейска столица на 

културата за 2019 в периода от 1-ви до 5-ти юли по повод Фестивала на студентите франкофони - “Да 

творим заедно”. По покана на Френския институт в България и в партьорство с Пловдив 2019, те 

създадоха заедно със студентите изображение, разпростиращо се на площ от 5000 кв.м. под мотото 

“ЗАЕДНО”.  Мястото, на което двамата артисти вложиха своето въображение и креативност бе ХГ 

“Св.св. Кирил и Методий” и бе открито за посещение на широката публика на 4-ти Юли след усилена 

съвместна работа със студентите.  Преди да пристигнат в Пловдив, артистите започват да рисуват 

най-голямото графити изображение в Европа на площ 2.3 хектара върху покрива на Павильон 3 на 

Пари Експо - Порт дьо Версай. Фестивалът събра 100 студенти франкофони от 16 различни държави, 

които работиха заедно, обединени от своята принадлежност към френския език.  

Работата на Елла&Питр бе заснета с дрон и споделена в социалните мрежи. 

 

2.  EU JAPAN FEST (03.09-07.09) 

С хорови концерти в Пловдив се отбеляза партньорството между EU JAPAN FEST и Фондация 

“Пловдив 2019”, визитата на председателя за 2019 г. на неправителствената японска организация - г-

н Масаказу Токура, както и петата годишнина от избирането на Пловдив за Европейска столица на 

културата. Партньорството между Пловдив 2019 и EU Japan Fest датира отпреди пет години. За 

цялото сътрудничество до момента организацията е спомогнала с над 200 000 евро, за 

осъществяването проекти, реализирани съвместно от български и японски артисти. Партньорството 

ще продължи и през 2020 година, когато освен българският хор „ Детска китка“ ще гостува в Япония, 

така и ще очаква развитието на програмата Културен паспорт, която се инициира от ЕУ Джапан Фест, 

съвместно с градовете ЕСК през 2019 и която залага на принципа – на подкрепа за пътни разходи на 

европейски творци в Япония, а на следващата година - реципрочно. 

 

3. Старт на кампанията 100%Пловдив 

Юли, август и септември бяха белязани в усилени подготовки и работа по проекта “100%Пловдив”. 

В него статистическите данни се преобразяват в интригуваща основа -  спектакъл на една от най-

известните групи в областта на документалния театър в Европа, немската „Римини Протокол“. Един 

от най-важните аспекти в тази подготовка бе изборът на участници - “експерти” след проведен 

кастинг. По социологически данни Пловдив е разделен на база пол, образование, етнос и други. 

Според формиралите се проценти бяха избрани по съответен брой хора с дадени профили. Хората 

бяха избрани по нетрадиционен начин – първият участник предложи друг, който от своя страна 

предложи следващ и така до запълване на 100-те. Единствените две изисквания за предложенията 

бяха хората да живеят постоянно в Пловдив и да не са професионални актьори. Срещите и 

интервютата с потенциалните участници направиха Неда Соколовска и Рада Езекиева от Студио за 

документален театър Vox Populi. Самият спектакъл ще се изиграе в 4 поредни дни – 17, 18, 19 и 20 

октомври, а входът ще бъде безплатен, но срещу предварително запазени места. Във финалното 

представление участниците ще се обединяват на сцената – хор, който никога не е репетирал преди, 

море от гласове, разположено на 100 квадратни метра сцена. Тези 100 граждани ще създадат жив, 

дишащ портрет на града: отчасти театър, отчасти реалност, но на 100% Пловдив. 100% Пловдив“ е 

проект на Фондация „Пловдив 2019“ и „Римини Протокол“ в партньорство с Гьоте - институт 

България и Студио за документален театър „VOX POPULI“. 

 

https://www.rimini-protokoll.de/website/en/projects/100-stadt-7-1
https://www.rimini-protokoll.de/website/en/projects/100-stadt-7-1
https://www.rimini-protokoll.de/website/en/projects/100-stadt-7-1
https://www.rimini-protokoll.de/website/en/projects/100-stadt-7-1
https://www.goethe.de/ins/bg/bg/index.html
https://www.goethe.de/ins/bg/bg/index.html
https://www.goethe.de/ins/bg/bg/index.html
https://www.goethe.de/ins/bg/bg/index.html
https://www.facebook.com/studiovoxpopuli/
https://www.facebook.com/studiovoxpopuli/
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4. Посрещане на чуждестранни делегации  

Екипът на Пловдив 2019 сподели опита си, разкривайки своите трудности, постижения и препятствия 

в детайли относно планирането и осъществяването на програмата на Европейска столица на 

културата. Това беше от особен интерес за няколко делегации, които предварително заявиха 

желанието си да се срещнат с представители на Пловдив 2019 и представители на община Пловдив, 

отбелязвайки, че натрупаният опит би бил полезен пример, който да следват в своите кандидатури за 

ЕСК. В допълнение, фондацията се ангажира и с плануването и организацията на културни 

посещения и тур обиколки из града за участниците в различните делегации. 

- делегация от Дорнбърн, състояща се от 10 участници и водена от кметицата на града - г-жа 

Андреа Кауфман.  

- делегация от Дрезден, състояща се от 9 души и водена от зам. кмета - Анкатрин Клепш 

- делегация от Санкт Пьолтен, състояща се от 9 души и водена от Кмета Матиас Щадлер, 

- делегация от Клервьо, състояща се от трима души и водена от кмета на Клервьо - г-н Емил 

Айхер.  

 

V. МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИИ 

 

Изпълнявайки стратегията за комуникация на международно ниво, Пловдив и разнообразната палитра от 

събития, част от програмата, се промотира пред все по-големи аудитории. През отчетния период бе 

организиран вторият за годината журналистически тур с 24 представители на интернационални медии. 

Сътрудничество с международни медии продължава изключително активно, което доведе до над 60 

публикации, достигнали до над 20 млн. човека аудитория по цял свят за периода.  За първи път в 

официалното издание на ЮНЕСКО - “World Heritage Review” се подготвя публикация за Пловдив.  

Като маркетинг инструмент се планираха и осъществиха 2 филмови продукции за Пловдив, които ще се 

излъчват и след годината на титлата на международно ниво, оставайки като наследство. Първата от тях е 

документална поредица от 6 епизода, резултат от успешното ни сътрудничество с National Geographic, 

изследващи съвременните тайни и историческите богатства на града. А втората - филмът “Завръщане” 

продуциран от Ники Илиев, Богомил Грозев и Башар Рахал с участието на най-обичаните български актьори, 

като Стефан Данаилов, Диляна Попова, Орлин Павлов и мн. др., е с главен герой Пловдив - Европейска столица 

на културата. 

Дистрибуцията на месечната програма със събития нарасна до 190 обекта на национално ниво в тираж 30 

000. Детската програма за месец септември се отпечата в тираж 20 000 броя, седмична програмата в 

хартиеното издание на пловдивски ежедневник е в тираж 40 000. На национално ниво към момента на 108 

броя външни позиции рекламираме Пловдив  - Европейска столица на културата. 

В отчетния период за дейността на Фондацията има над 2400 публикации в различни местни и национални 

онлайн медии, а печатните публикации са над 420. 

В социалната медия фейсбук са генерирани 450 поста, 170 събития, достигнали до над 542 500 души. 

 В продължение на успешното сътрудничество с бизнеса за отчетния период над 100 вида кобрандирани 

продукта от различните компании, с които имаме партньорства се разпространяват на национално и 

международно ниво в няколко стотин- хиляден тираж (над 400 000) тираж.  По този начин недвусмислено се 

заявява подкрепата на бизнеса и се предизвикват допълнителен интерес към проекта.  

 

1. Промотиране на Пловдив на международно ниво 

2. Филмови продукции 

3. Рекламни материали, дистрибуция и брандиране  
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4. Работа с медии  и PR дейности 

5. Социални медии (онлайн комуникация) 

6. Привличане на местни и международни бизнес партньори 

7. Административни процедури 

 

1. ПРОМОТИРАНЕ НА ПЛОВДИВ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО е ключов елемент от маркетинговата 

стратегия на  “Пловдив 2019”. 

 

1.1 В края на месец август се осъществи планираният, втори за годината, МЕЖДУНАРОДЕН МЕДИЕН тур 

- 24 представители на медии от Австрия, Белгия, САЩ, Китай, Хърватска, Гърция, Германия, 

Великобритания, Русия, Унгария и Словения посетиха Пловдив по покана на фондация “Пловдив 2019”. 

Специално подготвената програма включваше посещения на събития част от програмата на “Пловдив 2019” 

като Opera Open, Плаващият концерт на Орлин Павлов, Изложба “Млади автори” и др.; На журналистите бе 

представен Пловдив с емблематични забележителности като Античния театър, Римския стадион, Малката 

Базилика, Стария град, Капана, Тютюневия град, както и Голямата Базилика, преди нейното официално 

откриване; 18 на брой са генерираните публикации, само три седмици след приключването журналистическия 

тур, предстои да бъдат публикувани още.  

1.2. За първи път Пловдив готви публикация в официалното издание не ЮНЕСКО - “World Heritage Review”. 

Фокусът е Пловдив като един от най-древните градове в света, съчетаващ в себе си богата култура, архитектура 

и история, Голямата базилика като един от най-ценните археологически и културни обекти за България, и като 

значима инфраструктурна промяна. Списанието се подготвя на английски, френски и испански език, с тиражът 

му е 8900 и 111 754 електронен абонамент. Аудиторията, до която достига са членовете на комитета за опазване 

на световното наследство; комисарите на UNESCO; министерствата на туризма; министрите на туризма и 

културата; делегатите на Световния комитет за опазване на световното наследство; разпространява се на 

сесиите и на други срещи на UNESCO; Национални и регионални бордове на туризма; обща аудитория, 

индивидуален абонамент. 65 % от аудиторията, до която достигат е в Европа и Северна Америка. 

1.3. Сътрудничество с международни медии и в това тримесечие продължи изключително активно, което 

доведе до над 60 публикации, достигнали до над 20 млн. човека аудитория по цял свят. Медиите, които 

отделят значително място на Пловдив като Европейска столица на културата са италианското радио Radio24, 

CNN Travel, National Geographic Италия, Washington Post, The Guardian, телевизия ARTE, Il Fatto 

Quotidiano, Heraldo, News.at, Baijiahao.baidu.com, AGORA (бордното издание на Японските авиолинии 

за бизнес и първа класа), Белгийска  националната телевизия, La Meuse, La Nouvelle Gazetta, La Province, 

Nord Eclair, La Capitale, белгийското издание на Marie Claire)  и др. 

Паралелно и в помощ на тази дейност активно се сътрудничи с Министерство на туризма и ОИ “Старинен 

Пловдив”. Регулярно се изпращат снимки, видеа, информационни материали, организират се турове и друга 

логистична подкрепа за чуждестранните медии.  

1.4 Продължават партньорствата и сътрудничеството с български институции в чужбина, културни 

институти, генерални консулства и посолства. Изпращат се регулярно рекламни материали (дигитални - видеа, 

презентации, снимки, банери и други печатни материали) в туристически центрове в Италия, Български 

културен институт в Берлин, Германия,  Проект с посолството ни в Мадрид, за представяне на Пловдив като 

Европейска столица на културата. Делегация, ръководена от председателя на НС на Р. България до Брюксел и 

мн. др. 

1.5. Посещения на чужди делегации и  институции, пред които е представен Пловдив и проекта: Делегация от 

Асоциацията на корейските журналисти водени от президента на Съюза на българските журналисти, 

Българският консул в Белгия, заедно с ключови белгийски медии, Съвета на мениджърите на 

Национални антарктически програми (COMNAP). Официална Австрийска делегация, водена от 

министър-председателя на Долна Австрия посланикът на Австрия в България, посланикът на България в 
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Австрия, кметът на град Санкт Пьолтен – Матиас Щадлер. Срещи с представителите на три австрийски града 

- Дорнбърн, Фелдкирх и Хоенемс, които са подали обща кандидатура за титлата ЕСК през 2024 година. 

 

2. ФИЛМОВИ ПРОДУКЦИИ - като маркетингов инструмент за популяризиране на Пловдив и след годината 

на титлата на международно ниво. 

 

2.1. Партньорството с National Geographic.  

Документалната поредица ще остане, като наследство от годината на титлата на “Пловдив - Европейска 

столица на културата 2019” и се излъчва освен по каналите на Фокс Нетуъркс Груп България и на територията 

на Словения, Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Косово, Хърватия и Албания. 6-те 

eпизода по 23 минути, изследващи съвременните тайни и историческите богатства на Пловдив – Европейска 

столица на културата реализираха следните резултати след промотирането и излъчването на епизодите 

към края на юли: 

 

● 2500 излъчвания на промо видеата в 5 от водещите канали в групата на FOX 

● 7 цели страници в списания и вестници с общ тираж над 192 000 

● Външна реклама в продължение на 6 седмици, достигнала до 500 000 души в големите градове 

● Гледания на кино – над 31 000 души в София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Русе 

● 158 излъчвания на специално създаден спот по БГ радио, Дарик и радио Енерджи 

● За фейсбук и инстаграм са използвани снимки, видео тагове, селфи видео, които са достигнали до 1 

884 200 - ръст от 114% в сравнение с Експлор България сезон 4 и 45 897 ангажирани  - ръст от 122% в 

сравнение с предния сезон 

● Генерирани 79 058 импресии – ръст от 157% в сравнение с предния сезон, изкушили над 20 000 фена 

да изгледат целите видеа, вдъхновили 36 850 харесвания и коментари, както и 1376 нови фена на 

страницата 

● След премиерата в Пловдив, където феновете се срещнаха с Драгомир Симеонов -  62 публикации  

● Гледаемостта на сезон 5 е най-високата до момента, 10% по-висока от тази на предишния и е привлекла 

8% нови зрители. 

 

2.2 Филм “Завръщане” 

 

През месец юни от квартал Капана и Стария град стартираха снимките на новата романтична комедия 

„Завръщане“. Тримата продуценти Башар Рахал, Богомил Грозев и Ники Илиев  събират екип от най-

обичаните български актьори - Стефан Данаилов, Александър Кадиев, Диляна Попова, Орлин Павлов и много 

други, които вплитат Пловдив като културна столица на Европа във филма „Завръщане“. През летните месеци 

в града бе снимана по-голямата част от лентата, a финалната сцена бе заснета на първия по рода си ПЛАВАЩ 

КОНЦЕРТ на Орлин Павлов на Гребната база с участието на Михаела Филева, Белослава, Графа, Любо Киров 

и Бобо. 

Повече от 10 хиляди души станаха част от нестандартното събитие. Още 5 000 души от цялата страна бяха 

запазили виртуално място за концерта, за да го гледат с директен стрийминг. Спектакълът бе предаван на живо 

и в столичния парк „Заимов” с помощта на 5G технология. В квартала на творческите индустрии Капана бе 

заснет и саундтракът на филма, който има 170 000 гледания в youtube. Целият процес по заснемане на филма, 

както и концертът бе постоянно комуникиран в социалните канали на популярните актьори, които участват в 

него, като само в инстаграм техният брой надхвърля 230 000 души, а публикациите в медиите по темата са над 

200. През месец октомври предстоят премиерите на филма в най-големите градове в страната, след което 

филмът започва да се разпространява и в цяла Европа, ще се явява и на международни конкурси и което го 

поставя като наследство и след годината на титлата.  
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3. РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, ДИСТРИБУЦИЯ И БРАНДИРАНЕ 

 

3.1.  Дистрибуция на месечната програма - поради проявен интерес от нови обекти нарасна до 190 на 

национално ниво. Местата за разпространение са: туристически центрове, вериги магазини, читалища, 

заведения, молове, училища, хотели и т.н. в София, Пловдив, Пазарджик, Асеновград, Смолян, Пампорово, 

Златоград, Борино, Чепеларе, Карлово, Девин, Кърджали, Хасково. Дистрибуцията се осъществява от отдел 

“Маркетинг” с помощта на доброволци. Специално за месец септември бе издадена детска програма в тираж 

20 000 бр. Нейното разпространение бе по времето на „Празник на реката“, също така тя бе разпространявана 

в кв. „Капана“, в ресторанти в гр. Пловдив, някои музеи и галерии, детски центрове и занимални, таргетирани 

към детска аудитория, което добавя още 80 позиции.  

  

3.2.  Външни позиции - общ брой на национално ниво: 108 бр.  

На 50 позиции спирки от градския транспорт ежемесечно се поставя програмата на Пловдив 2019; Регулярно 

се подменят позициите ракети по ул. “Княз Александър I -ви” – 7 бр. позициите на АМ Тракия, 14  LED екрана 

с имиджова реклама и месечна програма и други 25 външни позиции с акценти от програмата (спектакъла 

“100% Пловдив”, изложбата “ИФА”,  президентния проект “Адата” и др.) 

По случай 5 години от спечелване на титлата е монтирана „Инсталация – Покрив“ от две редици ефирни мрежи 

с имената на всички минали, настоящи и бъдещи Европейски столици на културата, обхващащи централната 

пешеходна улица. 

  

3.3. Брандиране и обезпечаване с рекламни материали на събития - общо: 153 бр. 

За събития, част от програмата на Пловдив 2019 и асоциирани такива, се предоставят ролбанери, знамена  и 

други, които спомагат за по-ясната разпознаваемост на проекта и достигането до възможно най- голяма 

аудитория на национално ниво. По месеци: 

- За месец Юли: 44 събития 

- За месец Август: 34 събития 

- За месец Септември: 75 събития 

  

3.4. Продажба на рекламни материали - в 15 обекта продължиха продажбите на рекламните ни материали 

(някои големи хотели, магазините в Стария град, книжарници Хермес и др.)   

  

3.5. Подсигуряват се рекламни материали и брандиране за различни институции при организирани от 

тях събития,  включително зад граница и се представя проекта Европейска столица на културата. За 

периода са реализирани над 25 мероприятия. Пловдив бе домакин на: Съвета на мениджърите на 

Национални антарктически програми (COMNAP), Българският Антарктически Институт и Министерството 

на образованието и науката. На съвещанието присъстваха 175 делегати от 36 държави от цял свят. Честване на 

140 години от създаването на БНБ, среща с Асоциация на френските журналисти, журналисти от Словакия, 

представители на италианската търговска камара, международни медии, гости от “EU Japan Fest”, детски 

концерти и гости от посолството на Япония, Кметска делегация от Аалем, Германия, Световен шампионат по 

„Таекуон-до“ и мн. др. 

 

Много културни организации, които не са част от програмата на Пловдив 2019 се припознават с инициативата 

и позиционират логото на рекламните си материали и сувенири, като общият им брой възлиза на над 100 000 

броя за отчетния период. 
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4. РАБОТА С МЕДИИ И PR ДЕЙНОСТИ 

 

4.1 Сътрудничество с български медии  

 

От 01.07 до момента има над 2400 интернет публикации, в различни местни и национални медии, печатните 

публикации са над 420. Над 20 телевизионни репортажи, в най-гледаните национални телевизии и програми 

като БТВ, Нова телевизия и БНТ. Медийното партньорство за събитието на 1 септември - се отрази от местни 

и национални медии. Над 10 медии се включиха в дните около нашето събитие ”Празник на реката”, което е 

от акцентите в програмата ни.  И отразиха активностите в него. Освен печатни и интернет публикации през 

периода имаше множество излъчвания по национални телевизии, както и преки включвания от наши събития 

и проекти. 

 

4.1.1 Акцентите от програмата на Пловдив 2019 присъстват регулярно  в предаването на Българска 

национална телевизия “Култура БГ”. Събитията присъстват и в предаването Арт Стрийм, сутрешният блок, 

емисиите новини. Като единствено през август имаше почивка на част от предаванията. 

 

4.1.2. С „БТВ МЕДИА ГРУП” се работи по излъчване на информационни материали (рубрики) за 

популяризиране на културната програма. Изготвен е подробен медиа план с медията. Излъчени са 

рубрики от Opera Open, Празник на реката, който беше отразен във вечерните новини, Концертът на Орлин 

Павлов, както и международните артисти, които нарисуваха гигантски фигури “Ела и Питър” 

 

4.1.3. В мрежата на Българско Национално Радио за посочения период имаме над 30 радио ефира, по-

значимите от които са в тематичната поредица “Сто-лица култура - Пловдив 2019”, посветена на ЕСК 2019. 

Организират се по предварителен медиа план изнесени студия и интервюта. 

 

4.1.4. Сключено е и медийното партньорство с Нова Броудкастинг Груп и БТВ радио груп.  Изготвени и 

излъчени рубрики, анонси и заставки в следните радиа: N-joy, bTV Radio, Jazz FM и Classic FM. 

 

4.1.5. Сключен е договор с АРГЕНТ-2002“ ООД, с който да се разпространяват различни материали в 

медийното пространство чрез различни канали, като се достига до по-широка аудитория. 

 

Генерираните публикации в български медии за периода надвишават 3000. В тях се включват онлайн 

материали, печат, радио и телевизия. На съдържателно ниво те представляват такива реализирани от 

пресинформации, разпространени от фондацията; интервюта, организирани от фондацията и такива от 

редакторски интерес на съответната медия.  

 

Ежедневно се изготвя медия клипинг. Проследяване на печатни издания, радио, телевизия, интернет издания 

на тема „Пловдив – европейска столица на културата 2019”. 

 

Изготвят се комуникационни планове за всички наши и партньорски събития и изяви, като маркетинг екипът 

на фондацията е отговорен за ежедневната координация на комуникационните активности на партньорските 

организации, като предварително  одобрява визуалните материали (плакати, постери, флаери, снимки за 

социалните медии) и позиционирането ни за събития, които са част от програмата на „Пловдив 2019“. 

 

Разпространява се пресинформация за събития - част от програмата на Пловдив 2019. Организирани са 

пресконференции и интервюта с мениджърите на проектите от страна на фондацията, също и с организаторите. 
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Относно проекти, асоциирани към програмата се изпълнява комуникационна подкрепа при изявено желание 

от страна на организатора. Организацията на интервютата са по различни медии и канали. 

 

5. СОЦИАЛНИ МЕДИИ 

 

Развитието на социалните медии през третото тримесечие на 2019 година беше от ключово значение за 

популяризирането на събитията от официалната програма на Пловдив-Европейска столица на културата. 

Kомуникационната стратегия включва четирите канала: Facebook, Twitter, Instagram и Linkedin. Водеща 

остава Facebook с 55 100 последователи, следвана от Instagram с 9 353  последователи, Twitter с 3 072  

последователи и Linkedin с 370 последователи. 

Аудиторията на Facebook в рамките на второто тримесечие се е увеличила с над 2 000 нови последователи, 

като средно всеки пост е ангажирал около 1 600 души. Освен от България, най-голям брой ангажирана 

аудитория се наблюдава от Германия, Великобритания, Италия и САЩ.  

 

Стратегически продължава вече утвърденото и работещо успешно налагане на следните подходи: органичен 

- съставяне и публикуване на постове, създаване на събития, които не са спонсорирани; платена 

комуникация, която таргетираме към определена група хора спрямо насочеността на конкретното събитие; 

излъчване на лайф видео  на предварително избрана част от дадено събитие.  

 

Изготвят се комуникационни планове за всички наши и партньорски събития и изяви, като маркетинг екипът 

на фондацията е отговорен за ежедневната координация на комуникационните активности на партньорските 

организации, като предварително  одобрява визуалните материали (плакати, постери, флаери, снимки за 

социалните медии) и позиционирането ни за събития, които са част от програмата на „Пловдив 2019“. 

 

Продължава изготвянето на специални визии за месечната програма, които се разпространяват в 

комуникационните канали, като във фейсбук се създава и месечно събитие. Присъединилите се към него хора 

получават „напомняне“ от социалната мрежа за събитията по време на периода и по този начин остават трайно 

ангажирани. 

 

Във фейсбук страницата се организираха и две игри с цел популяризиране на събития от програмата: 

„Публикувай снимка на любимия си предмет или илюстрация от изложбата "АБВ на полския дизайн" и 

„Спечели уикенд билет за ONE DANCE WEEK”, като победителите бяха избрани чрез жребий.  

 

Значителен успех бележи наложената вече практика за споделяне във фейсбук и туитър на публикации за 

събитията и за Пловдив - Европейска столица на културата от чужди медии. Този тип публикации ангажират 

средно над 15 000 души.  

 

По време на периода проведохме индивидуални кампании за следните събития от програмата: 100% Пловдив, 

Празник на реката, изложбата "Пътуване по света. Изкуство от Германия.", One Dance Week. Съдържанието  

за всяко едно от събитията се публикува по предварително утвърдени постинг планове. Събитията във фейсбук  

през последното тримесечие са достигнали до над 542 500 души, от които над 31 000 са заявили своето желание 

да се присъединят, а повече от 3 000 са използвали бутона за закупуване на билет.  

 

Месечната програма се изпраща и под формата на електронен бюлетин до партньори, институции и граждани, 

като се води двупосочна комуникация с потребителите в дигиталното пространство до над 3000 души. 
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Регулярно се изпращат покани за събитията - например Празник на реката, конкретни акции - Детската 

програма през септември, различни акценти в програмата, работилници и дискусии до мрежа контакти и база. 

 

6. ПРИВЛИЧАНЕ НА МЕСТНИ И МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ 

 

Партньорствата с компании от различни сфери и отрасли са изградени  не само на  базата на обикновено 

спонсорство, целта ни е те да се развиват  и демонстрират по интерактивен и съвременен начин подкрепата на 

бизнеса и желанието му да се идентифицира с проекта.  Иновативният подход включва обвързването на 

марките с логото на Пловдив 2019 - кобрандиране на различни продукти. Чрез взаимното сътрудничество за 

изграждане на съвместни визии нашите партньорства допълнително промотират Пловдив - ЕСК и по един 

въздействащ начин предизвикват положителни нагласи към града и проекта . За отчетния период над 100 вида 

кобрандирани продукта от различните компании, с които имаме партньорства се разпространяват на 

национално и международно ниво в няколко стотин- хиляден тираж (над 400 000) тираж, като те 

недвусмислено заявяват подкрепата на бизнеса и предизвикват допълнителен интерес към проекта и са за 

сметка на бизнес партньора.  

 

6.1. “КАМЕНИЦА АД” позиционира общата визия в над 100 търговски обекта в Пловдив и региона. Също 

така се включи в лятното събитие с щандове на “Празник на реката” на 1 септември 2019 г., в проекта “Вечен” 

(част от резидентната програма Адата), както и в Пълдин Етно Фест (5-7 юли) 

 

6.2.  РЕФАН брандира с общата визия няколко големи външни рекламни позиции. Също така продължава 

разпространяване на серия от 6 кобрандирани продукта в магазинната мрежа не само в Пловдив и България, а 

и в чужбина. 

 

6.3. „ТЕРА ЮСТИНА“ за поредна година подкрепя нашите инициативи като осигурява безвъзмездно 

изнесени дегустации и изхранване за нашите гости, международни медии и др.. Винарската изба е пуснала в 

продажба 80 000 бутилките с кобрандиран етикет в България, Австрия, Белгия, Полша, Швейцария, Германия, 

Китай, Тайван, Канада и САЩ. 

 

6.4. БУЛМИНТ УАН пуснаха в продажба третия по ред от общо 5 кобрандирани продукти от сребърни медали 

посветени на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. Всеки вид е с издание от 3 000 бр.  

 

6.5. КОКА-КОЛА БЪЛГАРИЯ пусна на пазара специална лимитирана серия кенове, посветена на 

Европейската столица на културата за 2019. Серията е от четири вида с тематичен дизайн, които представят 

емблематични за Пловдив исторически обекти – Балабановата къща, Античния театър, Римския стадион и 

Етнографския музей в града. Маркетинговите активности на провеждащата се кампания за кобрандираните 

продукти включват външна реклама, телевизионна реклама за периода 16.09 – 29.09.2019 и използване на 

редица инфлуенсъри в социалните мрежи с прогнозен обхват - над 1 400 000 души. 

 

6.6. „ТАКСИ 1“ със своите 80 брандирани автомобила подпомагат ежедневната работа на екипа - предоставят 

ежедневно транспортни услуги по изпълнението на проекти от Програмата на ЕСК, както и за осъществяване 

на трансфери на чуждестранни гости. 

6.7. БМВ Груп идентифицира своите рекламни послания с основното мото на проекта “#Заедно“ и предоставя 

автомобили MINI за екипа в ежедневната им работа с партньори, организатори и участници в многобройните 

културни събития, както и официалните гости, пристигащи и заминаващи в Европейска столица на културата. 
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6.8. През 2019-та Пловдив е център не само на културата, но и на спорта. На официалната церемония в зала 

„Колодрум“, бе дадено началото на 21-вото Световно първенство по таекуон-до  ITF от 26 до 30 август в 

Европейска столица на културата с над 1500 участници от 84 държави във всички възрастови групи. За целите 

на международното състезание зала „Колодрум“ беше брандирана с визуалната идентичност на Пловдив 2019, 

както и бяха осигурени подаръци за гости и участници.  

 

6.9. Желанието на част от бизнеса да се идентифицира с инициативата Европейска столица на културата 

вдъхнови и Лимакон Маркетинг и Schneider Electric и от 14 до 21 септември Европейска столица на 

културата 2019 дари енергия. Инициативата “ДАРИ ЕНЕРГИЯ” на Schneider Electric за подпомагане на 

енергийно бедни семейства се реализира с активната подкрепа на Община Пловдив и е част от асоциираната 

програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Интерактивната инсталация, чрез която всеки 

може да даде своя принос бе направено от директора на завода на Schneider Electric в Пловдив  - г-н Реми 

Борел. Още в първите часове на кампанията стотици доброволци извървяха над 29 000 крачки и успяха да 

осветят „Дървото на Schneider” 260 пъти. Пръв своята енергия за подпомагане на енергийно бедни семейства 

дари знаменитият български гимнастик Йордан Йовчев. 

 

7.  АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

7.1. Подготвени, обявени и сключени процедури по обществени поръчки за следните услуги:  Осигуряване на 

храна и напитки за участници в различни мероприятия; Озвучаване и осветление и предоставяне под наем на 

открита сцена и предоставяне на услуги по дизайн на комуникационни материали. Всяка от изброените 

поръчки изисква периодично следене и обработка на документи, договори, отчети, протоколи и др, както и 

последващо подготвяне и придвижване на документацията към финансово-счетоводния отдел. 

  

7.2. Продължава набирането на информация, необходима за осъществяване на вътрешен мониторинг за 2019 

год. и на главния анализ за 2020. Мониторингът за 2019 включва мащабно измерване на резултатите, 

ефекта и въздействието в годината на провеждане на инициативата, а този за 2020 - нови стратегически 

документи и изграждане на ключови цели и задачи след 2019. За първите 6 месеца са обработени 1500 анкети, 

проведени от доброволците на фондацията на 14 от водещите събития в програмата на Пловдив 2019, които в 

комбинация с анализираните данни от НСИ, те измерват икономическите ползи, динамиката в интереса към 

културата и трансформацията в културния сектор. 

 

7.3. Обявена бе обществена поръчка с предмет “Публикуване на информационен материал с цел 

популяризиране на “Пловдив - Европейска столица на културата 2019” в официалното издание на ЮНЕСКО 

“World Heritage Review”. 

 

VI. ДОБРОВОЛЦИ 

През тримесечието Юли – Август - Септември 2019, дейностите, за които разчитаха на помощта на 

доброволците се увеличиха. След успешното приключване на фестивала Hills of Rock - един от 

акцентите в програмата ни и едно от най-големите ни събития, активността на нашите доброволци не 

намаля. Седмичните срещи се радваха на добра посещаемост - над 600 посещения, като някои от 

срещите имаха за цел да дадат нови знания и умения на доброволците, а други - да ги подготвят за 

предстоящи събития и възможности.  

1. Седмични срещи на доброволците през юли 
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04-07-2019 Обратна връзка от Hills of Rock, 100 % Plovdiv 

Доброволците получиха специално благодарствено съобщение от София Мюзик Ентърпрайсис. 

Организаторите на Hills of Rock бяха изключително доволни от помощта на доброволците по време 

на фестивала. Доброволците също дадоха своята обратна връзка за събитието и получиха 

сертификати и подаръци за участието си. На срещата присъстваха организаторите на 100 % Пловдив 

- Rimini Protokoll и Vox Populi, които дадоха информация на доброволците за предстоящия проект. 

11-07-2019 Писане на Евро-проекти - Български младежки форум  

По време на тази среща, доброволците получиха информация как се пишат младежки 

проектопредложения. Представиха се базови насоки,  идеи и примери за реализация на успешни 

проекти. По време на събитието се дискутира и "Еразъм+", както и ключовите дейности, които се 

подкрепят в рамките на програмата. Срещата беше организирана от Български младежки форум 

(БМФ) - неправителствена организация в обществена полза. Тяхна основна цел е да подпомага 

младите хора на България в усилията им да формулират цялостна, дългосрочна и устойчива визия за 

своето развитие. 

18-07-2019 EU Japan Fest, клуб за четене, Незабравимите български песни на летен театъ 

Срещата се фокусира над предстоящите Дни на японската култура и проектите ни, организирани 

съвместно с EU Japan Fest. Гина Кафеджиян - заместник - директор програма, разясни на 

доброволците предстоящите им ангажименти и посрещането на над 80 японски и български деца, 

вземащи участие в концерт по случай 5ти септември. Станислава Ангелова представи проекта 

“Незабравимите български песни на летен театър”, а Йордан Бадов покани доброволците да се 

присъединят в клуб за четене, организиран всяка събота. 25-07-2019 As she sings, Hilok Festival 

Станислава Ташева представи музикалният проект “Докато тя пее”, свързващ артисти с идиски, 

фризийски, ромски и български корени, а организаторите на музикалния фестивал “Хилок карнавал”, 

поканиха доброволците да се включат в проекта, състоящ се в края на месец август на различни 

локации в Пловдив. Той ще представи мелодични поп, рок и джаз групи, част от колектива “Хорз” с 

изпълнители от Сърбия, България, Италия, Испания и Израел. По време на срещата, доброволците 

научиха за различни позиции, които се предлагаха за следващия месец.  

Събития през юли с участието на доброволците 

Над 200 доброволци се включиха в следните събития през юли: 

• Дистрибуция на програмата за месец Юли 

• Street art and food festival 

• Български Фонд на Жените 

• Фестивал на студентите франкофони  

• Малкото аз съм аз 

• Островна магия  

• Изграждаме заедно - Град на децата  

• Изграждаме заедно - Столипиново 

• Шепоти - Родопски приказки  

• Международен младежки фестивал на акварела 

• Opera Open с представленията Риголето, Джаз симфония, Лебедово езеро,  Отело 

• Изложба в Балабановата къща 

• Съвременни ценности и Балканска идентичност - дискусия 

• Фото Грац 

• Незабравимите български песни 

• Лятно кино в парка 

• Докато тя пее 

• Езиково кафене 

• Научен панаир в Гранд хотел Пловдив 

• Фестивал Угар - Мистичен и древен 
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Маркетинг екипът беше подпомогнат от доброволците не само с разпространението на месечната 

програма, но и провеждането на над 2000 анкети с посетителите на фестивала Hills of rock и около 

400 от представленията на Opera Open.  

 

2. Седмични срещи на доброволците през август: 

8 август: Mood for Food  

Организаторите на Mood for Food дойдоха на срещата с доброволците, за да ги поканят да вземат 

участие в кулинарния уличен фестивал, който ще се проведе от 20 - 22 септември. По време на 

срещата бяха представени и други предстоящи проекти, които дават възможности за участие на 

доброволци.  

15 август: Антидискриминационна кампания  

Български младежки форум и фондация „Здраве и социално развитие“ (ХЕСЕД) представиха на 

срещата антидискриминационна кампания и „Граждански инкубатор“ в рамките на проект 

“Springboard to Roma Youth Success” (Story_S). Основната цел на „Story_S“ е да подкрепи млади 

ромски деца да продължат обучение или професионална кариера чрез менторска програма. В този 

контекст кампанията и дейностите от „Гражданския инкубатор“ са насочени към повишаване на 

осъзнатостта за произхода на дискриминационните явления, преодоляване на стереотипите и 

генериране на социални промени от самите млади хора. С помощта на интерактивни игри и 

работилници, доброволците осъзнаха важността на дискутираната тема.  

22 август: One Dance Week  

Организаторите на фестивалът за съвременен танц One Dance Week, дойдоха на срещата с 

доброволци, за да представят най-мащабното си издание тази есен. Те поканиха доброволците да се 

присъединят към екипа на фестивала, който ще се проведе между 20 септември и 19 октомври в 

Пловдив. Доброволците научиха подробности за фестивала, видяха кратки видеа и имаха 

възможността да зададат всичките си въпроси за предстоящото събитие.  

29 август: Лятно събитие - Празник на реката и Нощ Пловдив 

За честването на 5-годишнината ни от спечелването на престижната титла Европейска столица на 

културата на 5 септември, както и във връзка с лятното ни събитие, което ще се проведе на 2 

септември край реката, ОФ “Пловдив 2019” обяви над 100 позиции за доброволците, които искат да 

се включат в подготовката. По време на срещата се представиха основните позиции, разпределиха се 

задачи и се дадоха ценни насоки за успешното преминаване на събитието. Друг проект, който се 

представи на срещата, беше Нощ Пловдив, който ще се състои между 13-15 септември и в рамките 

на трите дни, ще предостави възможността на посетителите на Пловдив да разгледат музеите и 

изложбите безплатно.  

Събития през август с участието на доброволците 

Над 300 доброволци взеха участие в следните събития през август: 

• Дистрибуция на програмата за месец Август 

• Разпространение на флаери в Мол Плаза 

• Докато тя пее, концерт  

• Прекрачване на границите: да се смееш в лицето на страха. "Миграционен път фанзин"  

• Kaj Dzias работилници и представление 

• Капана барабани 

• Фотоизложба "Добрите дела в обектива"  

• Изложба "Open Art Files" 

• Opera Open - Риголето, Орфей и Евридика, Балетна гала, Аида 

• Хилок Карнавал 

• Плаващ концерт на Орлин Павлов 

• Ленд арт по Марица 
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• Анкети и програми за общината и Античен театър 

• Фолклорен фестивал 

• Танцов уъркшоп 

• Kонцерт на Бременски младежки оркестър  

• Лилковски преживелици 

• Езиково кафене 

• Заедно на тротоАРТа 

• Нощ Пловдив 

• Участие в клип “Аз, ти, Пловдив” 

• Adata Air  

• Разпространение на Детска програма  

• Лято край реката - лятно събитие на Пловдив 2019 

 

3. Седмични срещи на доброволците през септември: 

5 септември - Наследството на доброволците на Пловдив 2019 

5 септември е важна дата за Пловдив 2019. Тогава се навършиха 5 години от избирането на Пловдив 

за Европейска столица на културата. На този паметен ден събрахме впечатления от доброволците за 

техните преживявания дотук. През какво преминахме #заедно, какво беше добре, какво може да бъде 

още по-добре и чрез специално създаден уъркшоп изведохме едни от най-важните параметри, които 

да останат за идните столици на културата - нашето наследство. 

12 септември - 100 % Пловдив - Rimini Protokoll 

Представихме уникалното представление „100% Пловдив“ ще бъде част от закриващите събития на 

програмата на Европейска столица на културата. Документалният театър „100% Пловдив” ще 

представи портрет на града в 100 лица в средата на октомври в Драматичен театър - Пловдив. Хората, 

които ще влязат в ролята на говорители, ще се видят за първи път на театрална сцена и вероятно дори 

няма да се срещнат повече извън проекта.  

19 септември - Относно Пловдив 2019 

Какво е да си част от екипа на Пловдив 2019? Какви са артистичните позиции, как се осъществяват 

проектите, какво се случва в кухнята на първата Европейска столица на културата в България? В този 

четвъртък по ваше желание пред вас застана Гина Кафеджиян - заместник-директор Програма на 

фондацията, за да ни разходи "зад кулисите" и да даде отговор на въпроса "Какво следва след края на 

годината?" 

26 септември - Japanese Cultural Experience 

Среща посветена на неповторимия опит, който септември донесе за всички доброволци, а именно 

гостуването на японски партньори. Научихме повече за японската култура, когато нашите японски 

доброволци показаха знанията и традициите на родината си. Четирима доброволци от Япония 

пристигат специално, за да помагат за нашите събития през септември. Всички те имат голям опит в 

областта на изкуството и са подготвили специална среща, в която да обменят опит и знания с нашите 

доброволци.  

 

Събития през септември с участието на доброволците 

• 1 септември: Празник на Реката 

• 1 септември: Shake That Хълм 2019 

• 1 септември: Изкуство. Без Граници. Пловдив. Седмица на съвременното изкуство 2019 

• 1 септември: Откриване на изложба "+7 Hours" 

• 2 септември: Красотата на българската народна носия 

• 3 - 5 септември: Безплатен детски хоров концерт (EU Japan Fest) 

• 5 - 6 септември: Детски Панаир Пловдив 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE
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• 5 - 8 септември: Plovdiv Beer Fest 2019 

• 6 септември: Натурално - Фермерски пазар Пловдив 

• 6 септември: Въздухария 2019 

• 7 септември: Rock the Opera 

• 7 - 9 септември: Plovdiv Fresh Music Festival 

• 12 септември: Изграждаме Заедно: Учим от Столипиново 

• 13 - 15 септември: НОЩ/ПЛОВДИВ 2019 

• 13 септември: Парк(инг) Ден в Пловдив 

• 14 септември: "Седемте Чудеса на България" - музикален пърформънс 

• 14 септември: Градска лаборатория за предприемачески идеи 

• 14 септември: Фестивал на Способностите 

• 14 септември: Капана Барабанѝ 

• 19 септември - Откриване на изложба "Позитив"  

• 20 - 22, 27 - 29 септември: ONE DANCE WEEK 2019 

• 20 - 22 септември: MOOD FOR FOOD Festival 2019 

• 21 септември: Капана барабанѝ 

• 26 септември: Икебана - вдъхновение за всеки (EU Japan Fest) 

• 27 - 28 септември: 6Fest в Капана 

• 27 - 28 септември: Театър Но с Европейски дух 

• 28 септември: Изграждаме заедно: Град на децата (Работилница за деца) 

Международна доброволческа дейност 

По време на международна среща на доброволчески координатори от ЕСК в Сибиу, Румъния, по 

време на SibFest 2019, на която се обсъдиха бъдещи обмени между доброволци и създаване на общ 

информационен портал помежду ни. Вследствие на срещата се осъществиха няколко обмена с 

международни доброволци: 

- Трима японски доброволци пристигнаха в Пловдив през септември, за да подкрепят Дни на 

Японската култура и представленията на Театър Но и Кукления театър.  

- Още един японски доброволец пристигна в Пловдив за цял месец в периода , за да се включи 

в проекта One Dance Week.  

- По време на Нощ Пловдив, пристигнаха две доброволки - от София и Всички придошли 

доброволци от други градове бяха успешно настанени в домовете на локалните доброволци, 

които се включиха в програмата ни “Приемно семейство”.  

- Изпратихме 2 доброволеца на Международния театрален фестивал в Сибиу. 

- Изпратихме един местен доброволец до Матера, който да помогне за Матерадио.  

- Кристина Копп - международен доброволец за две седмици, която взе участие в над 10 

проекта. 

 

VII. РАЗВИТИЕ НА ЕКИПА 

 

Броят  на заетите служители към 30.09.2019 г. е  49  щатни бройки, в т.ч. 2.00 щ.бр. в отпуск по 

майчинство. Привличането на нови служители и запълването на освободените щатове се диктува от 

спецификите на интензитета на дейността на работа в ОФ „Пловдив 2019“ в разгара на годината на 

титлата и предполага адекватно справяне с огромния обем от работа, административен, операционен, 

ръководен, управленски, комуникационен и пр. 
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НОВОНАЗНАЧЕНИЯ  ПРЕЗ  III-ТО ТРИМ. 2019 Г.      

№ Длъжност 
НКПД Дата на 

постъпване 

НКПД     

        
1 Експерт международна дейност   24226005 1.7.2019 94.99     
2 Офис мениджър   33413004 11.7.2019 94.99     
3 Шофьор, лек автомобил до 9 места   83222002 15.7.2019 94.99     
4 Офис мениджър   33413004 12.8.2019 94.99     
5 Експерт маркетинг 24316002 13.8.2019 94.99     
6 Експерт международна дейност   24226005 9.9.2019 94.99     
7 Експерт, артистична програма   24226004 16.9.2019 94.99     
  

НАПУСНАЛИ  ПРЕЗ  III -ТО  ТРИМ.  2019 Г. 

      
№ 

Длъжност 
НКПД Дата на 

прекратяване 

КИД     

        
1 Експерт маркетинг и реклама   24616002 22.7.2019 94.99     
2 Счетоводител   24116004 29.7.2019 94.99     
3 Експерт международна дейност   24226005 1.8.2019 94.99           

    
          

 

С уважение: 

/Кирил Велчев/ 

08.10.2019 г. 


