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Изх. № 296/28.10.2020 г.             ДО 

         ЗДРАВКО ДИМИТРОВ 

КМЕТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  

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

 

ОТНОСНО: ОТЧЕТ ПО УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ 

„ПЛОВДИВ 2019“ 

ПЕРИОД: ЮЛИ – СЕПТЕМВРИ 2020 

 

Уважаеми господин председател,  

Уважаеми членове на УС, 

 

Представяме отчет за работата на ОФ „Пловдив 2019“ за трето тримесечие на 2020 г., 

структуриран в следните основни раздели: 

 

I. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ /стр. 1/ 

II. АРТИСТИЧНА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019“  /стр. 4/ 

III. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ /стр. 15/ 

IV. МАРКЕНИГ И КОМУНИКАЦИИ /стр. 15/ 

V.  ДОБРОВОЛЧЕСТВО /стр. 16/ 

VI. РАЗВИТИЕ НА ЕКИПА /стр. 17/ 

 

I. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ "ПЛОВДИВ 2019"  

Раздел І  

Бюджетът на Общинска фондация „Пловдив 2019” е приет с Решение №130/11.06.2020 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 01.01-30.09.2020 

г., както следва:  

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

натрупване за периода 01.01-30.09.2020 г.  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ПРИХОДИТЕ 

 

ІV.

1. Бюджетна субсидия 2020 г. от Община Пловдив 2 575 000

2. Награда Мелина Меркури 2 900 439

3. Приходи от стопанска дейност /прогнозни/ 9 000

4. Приходи от спонсорства и дарения /прогнозни/ 100 000

Общо за раздел ІV: 5 584 439

ПРИХОДИ НА ФОНДАЦИЯТА ЗА 2020 г.
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Планът на приходите по бюджета на Общинска фондация „Пловдив 2019“ общо в размер на 5 584 439 лева, 

в това число: 

• Средства, които са заложени в бюджета на община Пловдив за 2020 година за реализиране 

на Проект „Европейска столица на културата” – 2 575 000 лв. 

• Награда Мелина Меркури -  2 900 439 лв. 

• Приходи от стопанска дейност /прогнозни/ -  9 000 лв. 

• Приходи от спонсорства и дарения – 100 000 лв. 

 

Към 30.09.2020 година постъпленията от приходи са в размер на 4 117 671,26 лева. 

По видове приходи изпълнението е следното: 

  Бюджетна субсидия от Община Пловдив – 1 099 500 лв.  

Продажба на рекламни материали /стопанска дейност/ -  635,83 лв. без вкл. ДДС 

Приходи от наем – 11 214,48 лв. без вкл. ДДС 

Приходи от спонсорство и дарения – 105 881,95 лв. без вкл. ДДС 

Награда Мелина Меркури налични – 2 900 439,00 лв. 

 

 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА  РАЗХОДИТЕ  

При уточнен план на разходите 5 584 439 лв. са отчетени 1 887 590,01 лв. или 33,80 на сто.  

 

 За  дейности, свързани с програмата на Пловдив за ЕСК 2019  при уточнен  план  3 980 334,00 

лв., отчетът  към 30.09.2020 година е 991 907,49 лева или 24.92 на сто.  

 За административни дейности при уточнен план 808 497,00 лв.,  отчетът  към 30.09.2020 година 

е 519 764,86 лв.  или 64,29 на сто.   

 По сключени договори от 2019 година при уточнен плана 795 608,00 лева, отчетът към 

30.09.2020 г. е 375 917,66 лв. или 47,25 на сто. 

 

 

 

 

ІV. ПРИХОДИ НА ФОНДАЦИЯТА ЗА 2020 г. План 2020 Изпълнение Остатък  %

1. Бюджетна субсидия 2020 г. от Община Пловдив 2 575 000 1099500 1475500 42,70

2. Награда Мелина Меркури 2 900 439 2 900 439 0 100,00

3. Приходи от стопанска дейност /прогнозни/ 9 000 11 850,31 -2850 131,67

4. Приходи от спонсорства и дарения /прогнозни/ 100 000 105 882 -5882 105,88

Общо за раздел ІV: 5 584 439 4117671,26 1466768 73,73
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ПО ВИДОВЕ РАЗХОДИ, изпълнението към 30.09.2020  година е както следва:  

 

 
 

Раздел ІІ  

Разходите по т. 1 включват изплатените трудови възнаграждения и осигурителни вноски за сметка 

на работодателя за м. януари до месец август 2020 г. включително, както и изплатените 

обезщетения по чл.224 и чл.222 от КТ на съкратените служители. Щатът е съкратен от 54 на 24 

служители. 

План 2020 Общо разходи Остатък  %

I. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОГРАМАТА НА ПЛОВДИВ ЗА ЕСК 2020 

1.
Сключени договори по Отворени покани на ОФ "Пловдив 2019" І; II; III 

сесия 1 900 000 619774,97 1280225,03 32,62

2. Сключени договори по Отворена покана Адата

47 800 23218,75 24581,25 48,57

3. Сключени договори по Отворена покана Читалища 13 020 1967,66 11052,34 15,11

4. Сключени договори по Отворена покана Градове кандидати 102 429 33245,54 69183,46 32,46

5.
Сключени договори по Отворена покана В последния момент 140 000 61068,31 78931,69 43,62

6. Сключени договори по Отворена покана Малки проекти 71 000 36690,19 34309,81 51,68

7. Сключени договори по Отворена покана Японски
19 300 10560,7 8739,3 54,72

8. Сключени договори по Отворена покана Капана
15 000 11380,33 3619,67 75,87

9. Закриващо събитие 
86 000 57569,76 28430,24 66,94

10. Сътрудничество между Пловдив 2019 и EU Japan Fest
70 000 69990 10 99,99

11. Отворена покана "Наследство"
1 365 785 55625,5 1310159,5 4,07

12. Фонд за подкрепа на пловдивски творци
100 000 10000 90000 10,00

13. Съфинансиране по европейски проекти и съвместни проекти с мрежата ЕСК
50 000 815,78 49184,22 1,63

Общо за раздел I: 3 980 334 991907,49 2988426,51 24,92

IІ. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ План 2020 Общо разходи Остатък  %

1.

Човешки ресурси - основен екип ФРЗ, включително осигуровки за сметка   

на работодател, обезщетения 543 767 349656,67 194110,33 64,30

2. Разходи за офис материали и консумативи 5 000 3197,13 1802,87 63,94

3. Комуникации /телефони и интернет/ 9 200 7034,68 2165,32 76,46

4. Вода, горива и енергия 15 000 9208,91 5791,09 61,39

5. Разходи за  сот и абонаменти 12 000 8731,56 3268,44 72,76

6. Разходи за командировки в страната 3 000 451,15 2548,85 15,04

7. Разходи за командировки в чужбина 4 500 3621 879 80,47

8. Участия в международни срещи 5 000 3507,04 1492,96 70,14

9. Ремонт и поддръжка офис 22 000 21987,64 12,36 99,94

10. Наем  Културен център в Тютюневия град и офис Райко Даскалов 65 000 60000 5000 92,31

11. Външни услуги, включително правни и заверка на ГФО 44 030 21202,64 22827,36 48,15

12. Други разходи некласифицирани в предходните точки, вкл. Данък по ЗКПО 45 000 28858,71 16141,29 64,13

13.

Мониторинг по дейностите на проект ЕСК и отчитане на ефекта по над 20 

индикатора някои от които: ръст на туризма, трансформация на културния 

сектор, промени в самовъзприемането на Пловдивчани, социални 

въздействия, икономически растеж и др. 30 000 0 30000 0,00

14.
Хостинг, домейн, апликации, разширения и системна поддръжка на 

интернет страници, фейсбук и др. 5 000 2307,73 2692,27 46,15

Общо за раздел IІ: 808 497 519764,86 288732,14 64,29

ІІІ. Задължения към 31 декември 2019 г. План 2020 Общо разходи Остатък  %

1. Задължения към доставчици - по сключени договори през 2019 година. 795 608 375917,66 419690,34 47,25

Общо за раздел ІІІ: 795 608 375917,66 419690,34 47,25

Общо за раздел І, ІІ, ІІІ: 5 584 439 1887590,01 3696848,99 33,80

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
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Разходите по т.2 включват канцеларски и почистващи материали; 

Разходите по т.3 включват Мобилни, стационарни телефони и интернет за сградата. 

Разходите по т.4 включват изразходваната вода и електроенергия за месеците януари, 

февруари, март, април и май 2020 година. 

Разходите по т.5 включват Сот за сградата и касата на Фондацията, абонамент за поддръжка 

на асансьор /за времето на 01-03 месец в сградата на Екзарх Йосиф/ и абонамент за използвана 

електронна система за финансово управление и контрол. 

По т.7 разходите включват участие в официална церемония по откриване на ЕСК в Риека. 

По т.8 разходите включват участие в официална церемония по откриване на ЕСК в Гоуей. 

По т.9 разходите включват освежителен ремонт в сградата на ул. Райко Даскалов 2. 

По т.10 са отчетени наеми за сградата на ул. Екзарх Йосиф 16 за месеците януари, февруари, 

март 2020 г. 

В разходите по т.11 са включени – куриерски и пощенски услуги, превод и редакция на 

текстове и документи, зареждане на тонер касети, подновяване на ел. подпис, юридически 

услуги. 

В т.12 разходите включват платеният данък по ЗКПО за реализираната печалба от 

стопанска дейност през 2019 година, данък сгради и цветя за официални церемонии, банкови 

такси. 

Раздел ІІІ 

Разходите в този раздел включват задължения по договори и обществени поръчки, сключени през 

2019 г., които продължават и в 2020 г. 

Извършените разходи през третото тримесечие на 2020 година от Общинска фондация „Пловдив 

2019“ са в изпълнение на Програмата Пловдив – Европейска столица на културата 2020 година. 

 

II. АРТИСТИЧНА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019“  

 

Отчетът обхваща дейността на Общинска фондация „Пловдив 2019“ през третото тримесечие на 

2020 г. В отчетния период, след отлагане и забавяне свързани с епидемиологичната обстановка 

част от селекционираните проекти по отворена покана Наследство сключиха договори и влязоха в 

етап на реализация на идеите си; беше представено пред местната публика, медиите, 

международната мрежа на европейски столици на културата и партньорите от мрежата Res Artis 

двуезично дигитално издание, посветено на най-голямата в България резидентна програма за 

артисти – Адата AiR. Изданието заедно с ретроспективнята изложба на площад Централен „Една 

година по-късно“ бяха акцент в честването на шестата годишнина от избирането на Пловдив за 

Европейска столица на културата. В отчетния период беше завършен и анализът на данни и 

резултати, който е в основата на европейския мониторинг на резултатите от проекта Пловдив – 

Европейска столица на културата 2019. В документа се събират и обработват данните, както от 
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националния доклад по оценка, така и от интервютата и срещите на международния екип, назначен 

от Европейската комисия, с представителите на културните институции и независими артисти от 

България и Европа. В края на септември бе изпратен и работният вариант на европейския 

мониторинг, който обобщава дейността на Пловдив и Матера. Публикуването на финалния 

мониторинг на ЕС се очаква до края на 2020 г. и цели, освен да даде оценка на постигнатите цели 

и задачи, така и да бъде анализ и помощ за всички международни екипи и експерти, работещи по 

реализацията и развитието на инициативата ЕСК, както и на самите комисии в Европейския 

парламент, които обобщават и изпращат препоръки за промени, детайлизиране на критериите и 

основите на европейския конкурс. 

 

Дейността на Фондацията през 2020 г. продължава активно в рамките на плануваните дейности за 

2020, макар и в контекста на продължаващата епидемиологична обстановка и рестрикциите и 

нормите за провеждане на публични събития. 

 

Продължава и дейността на специалния Кризисен Фонд, който Фондация Пловдив 2019 обяви в 

началото на пандемията, като през юли 2020 г. инициативата ни за подкрепа на независимите 

пловдивски артисти, е изведена в доклад на еврокомисар Мария Габриел към Европейската 

комисия, като положителна и навременна реакция в кризата. 

 

В отчетния период попада и специалната дата 5 септември, на която отбелязването годишнината 

от избора на Пловдив за столица на културата. Тази година това направихме, както със 

специалното дигитално издание на каталога за уникалната резидентна програма, осъществена с 

партньорството на Гьоте институт и Полски институт, така и със създаването на пътуваща изложба 

на открито, която откроява част от акцентите в програмата през 2019 г. За една година програмата 

на „Пловдив 2019“ с общо над 600 събития, създадени от 90 преки партньори от Пловдив, 150 от 

страната и 45 от чужбина, с участието на 4589 артисти и индивидуални изпълнители, привлече над 

1 200 000 публика. Отвъд статистиката остана положителната емоция и споменът от най-

вълнуващата година за Пловдив. Европейска столица на културата промени града завинаги, внесе 

нова и различна енергия, раздвижи пластовете, извади наяве и доброто, и лошото. Колкото и 

ефимерна, толкова и значима като въздействие върху живота на хората, културата се затвърди като 

знака на Пловдив, неговия специален почерк пред света. Изложбата е двуезична и до 11 октомври 

е разположена до античния форум на пл. Централен, а след това ще бъде представена в София и 

Варна. 

 

1. Отворени покани 

 

1.1. След гласуваните и въведени оптимизации в административния ред, с цел оперативност и 

стимулиране на още по-голяма ефективност при разглеждане на финалните входирани 

отчети на бенефициентите на Фондация “Пловдив 2019”, през отчетния период успяха да 

бъдат финализирани голяма част от финалните отчети на проекти, реализирани като част 

от основната програма на Пловдив – ЕСК 2019. От юли до септември 2020 г. бяха 

прегледани 60 проекти, които преминаха през финално верифициране на разходите и 

изплащане на оставащите суми по договори: 
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1.1.1. ДОГОВОРИ ПО ОТВОРЕНИ ПОКАНИ НА ОФ "ПЛОВДИВ 2019" І; II; III СЕСИЯ 

В отчетния период са разгледани и изплатени 17 отчета: 

Партньорска 

организация 

Наименование на 

проекта 

Обща стойност на 

договора в лева 

Финансиране от 

Пловдив 2019 в 

лева 

Неверифицирани 

и неусвоени суми 

Верифицирани и 

изплатени финални 

плащания 

B2B ЕООД Лятно кино в парка 25 010,00  17 810,00  687,00  17 123,00  

Бременски младежки 

оркестър 

Да се срещнем в 

музиката 
112 900,00  28 000,00  2 819,60  19 580,40  

Сдружение "Фабрика 

за идеи" 

Инкубатор за социални 

иновации - нишки на 

свързване във време на 

радикализация 

110 324,64  70 000,00  3 846,51  38 471,29  

Сдружение с 

нестопанска цел 

"Писалка и перо" 

Литературен Ренесанс в 

Пловдив 
37 740,00  20 000,00  3,58  4 156,42  

Фондация "Отворени 

изкуства" 

CARGO - платформа за 

популяризиране на 

съвременно изкуство 

143 260,00  100 000,00  7 875,87  28 149,32  

Младежки Клуб Рома - 

Столипиново 1996 
#GetToStolipinovo 120 386,00  80 000,00  2 264,36  14 121,02  

Фондация "Български 

фонд за жените" 

Усещане за град: 

приобщаващ, безопасен 

и устойчив Пловдив 

71 511,93  49 998,93  491,35  21 329,45  

Сдружение"Легал Арт 

Център" 
Медея 135 000,00  80 000,00  6 261,75  5 555,29  

Фондация "Ноу-Хау" Know-How-Show-How 85 710,00  60 000,00  52,61  13 746,79  

СД "Ромфея-Ватев и С-

ие" Манускрипта 39 71 430,00  50 000,00  1 153,10  8 847,00  

 

Фондация „Изиарт“ Детски панаир 29 310,00  20 000,00  1 163,87  14 836,13  

Сдружение „Видя 

проект“ 
Здравей, здраве 19 640,00  10 000,00  875,00  7 125,00  

Сдружение „Видя 

проект“ 

Заедно в кръга на 

Паневритмията 
18 102,50  10 000,00  40,00  7 960,00  

Студио Комплект ООД 

Пловдив за вкъщи - нов 

дизайн за българския 

сувенир 

71 500, 00 50 000 1 737,38  7 081,82  

Скрийнинг Имоушънс КИНОПЛОВДИВ 366 050, 00 250 000, 00 0,00  9 600,00  

Сдружение “Общо 

бъдеше” 
Electric Orpheus 79 535, 00 50 000, 00 0,00  4 904,00  

Сдружение Детска 

архитектурна 

работилница 

Мобилно училище 

Столипиново 
71 500,00  50 000,00  2 035,78  8 635,30  

Общо  1 051 825,07  645 808,93  31 307,76  231 222,23  

 

1.1.2. Договори по Отворена покана „Адата“ 

В отчетния период са разгледани и изплатени 4 отчета: 

Партньорска 

организация 

Наименование на 

проекта 

Обща стойност 

на договора в 

лева 

Финансиране 

от Пловдив 

2019 в лева 

Неверифицирани 

и неусвоени 

суми 

Верифицирани и 

изплатени 

финални 

плащания 

Иван-Александър 

Иванов 
Чакай малко 5000,00  5000,00  0,00  1500,00  

Кяра Раш М.А.Р Марица 15000,00  15000,00  79,19  4420,81  

Матей Франк Монолог 10000,00  10000,00  1405,90  1594,10  

Копач Кунд 
Playground for the 

children of Adata 
14000,00  14000,00  0,00  4200,00  

Общо  44000,00  44000,00  1485,09  11714,91  
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1.1.3. Договори по Отворена покана „Читалища“ 

 

В отчетния период са разгледани и изплатени 8 отчета. 

Партньорска 

организация 

Наименование на 

проекта 

Обща стойност на 

договора в лева 

Финансиране 

от Пловдив 

2019 в лева 

Неверифицирани 

и неусвоени 

суми 

Верифицирани и 

изплатени финални 

плащания 

НЧ Св. Св. Кирил и 

Методий -1914г. – гр. 

Баня 

Багри, звуци и ритми 

в пролетната 

обредност на гр. Баня 

2500,00  2000,00  0,00  400,00  

НЧ Светлина - 1929 с. 

Труд 
Фестивал на плъстите 3125,00  2500,00  75,88  424,12  

НЧ Будилник - 1898 - 

с. Ракитово 

Бодливи ноти - 

мелодична смехория 
5000,00  3000,00  0,90  599,10  

НЧ Искрица - 1901 с. 

Скобелево 

Гениалният поет 

Яворов - наша 

национална гордост 

3715,00  2600,00  20,00  500,00  

Народно читалище 

Възраждане – 1926 
Театър в малкото село 5000,00  3000,00  1800,00  0,00  

НЧ Проф. Д-р Ас. 

Златаров 1027 с. 

Смилян 

Родопа среща Тракия 6947,00  1500,00  750,00  0,00  

Фондация Подлезно Зоо Подлез 6350,00  3500,00  6,30  693,70  

НЧ Христо Ботев-1871 

гр. Смолян 

Музикално-танцов 

образователен 

спеткакъл Приказна 

среща 

3250,00  2000,00  0,00  400,00  

Общо  35887,00  20100,00  2653,08  3016,92  

 

1.1.4. Договори по Отворена покана „Градове кандидати“ 

 

В отчетния период са разгледани и изплатени 5 отчета: 

Партньорска 

организация 

Наименование на 

проекта 

Обща стойност 

на договора в 

лева 

Финансиране 

от Пловдив 

2019 в лева 

Неверифицирани 

и неусвоени суми 

Верифицирани и 

изплатени 

финални 

плащания 

Фондация “Едмонд 

Демерджиян” 

Големият взрив. 

Раждането на една 

колекция 

16480,00  9980,00  9224,51  0,00  

Фондация “Елизабет 

Костова” 

София поетически 

анимирана (СПА) 
36870,00  25810,00  3081,50  4661,50  

Сдружение Център за 

неформално 

образование и 

културна дейност 

АЛОС 

Сподели историята 29351,00  18441,00  0,00  5532,30  

Фондация Иноватор 

"От (А)рта до 

Я(влението): 

Креативните 

квартали в България" 

62450,00  43640,00  1278,32  11813,68  

Сдружение 

Международен Съвет 

На Самодейните 

Средища 

Разнообразни Заедно 

- споделяне на хляб и 

истории 

22110,00  14765,00  3741,45  688,05  

Общо 167261,00  112636,00  17325,78  22695,53  
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1.1.5. Договори по Отворена покана „В последния момент“ 

 

В отчетния период са разгледани и изплатени 5 отчета: 

Партньорска 

организация 

Наименование на 

проекта 

Обща стойност 

на договора в 

лева 

Финансиране 

от Пловдив 

2019 в лева 

Неверифицирани 

и неусвоени 

суми 

Верифицирани и 

изплатени 

финални плащания 

Градска художествена 

галерия - Пловдив 

Първото българско 

изложение - 

Пловдив 1892 г. 

29616,00  20 000,00 1638,00  4362,00  

Хорз, Нови Сад Хилок Карнавал 23500,00  15000,00  832,93  3667,07  

Пункт ООД Регионале 71250,00  49000,00  1650,57  13049,43  

Народен театър Иван 

Вазов 
Братя Карамазови 72860,00  50000,00  18175,00  0,00  

Сдружение Обединени 

професионалисти за 

устойчиво развитие 

МОСТовете на 

изкуството /за 

зграждане на 

връзки, интеграция, 

диалог и активно 

социално 

включване чрез 

изкуство/ 

44050,00  30000,00  1788,69  7211,31  

Общо 241276,00  144000,00  24085,19  28289,81  

 

1.1.6.  Договори по Отворена покана „Капана – Квартал на творческите индустрии“ 

 

В отчетния период са разгледани и изплатени 5 отчета: 

Партньорска 

организация 

Наименование на 

проекта 

Обща стойност на 

договора в лева 

Финансиране 

от Пловдив 

2019 в лева 

Неверифицирани 

и неусвоени 

суми 

Верифицирани и 

изплатени 

финални плащания 

Галерия 28 ЕООД 
Пред Галерия 28 на 

кино 
5142,00  3032,00  23,00  886,60  

Темпорадас ЕООД Темпо 3700,00  2516,67  166,60  588,32  

Сдружение Обществен 

комитет Васил Левски 

- Габрово 

Фестивал за 

улични изкуства 

6fest в Капана 

7150,00  5000,00  0,00  1500,00  

Сдружение 

Сторикечърс 
Капана барабани 5000,00  3000,00  1276,47  0,00  

Фондация Метаарт 

Покажи ми как 

звучи Далечният 

Изток-до монголия 

и обратно 

10560,00  7000,00  500,00  1600,00  

Общо 31552,00  20548,67  1966,07  4574,92  

 

1.1.7.  Договори по Отворена покана „Малки проекти и Общностно развитие“ 

 

В отчетния период са разгледани и изплатени 13 отчета: 

Партньорска 

организация 

Наименование на 

проекта 

Обща стойност на 

договора в лева 

Финансиране 

от Пловдив 

2019 в лева 

Неверифицирани 

и неусвоени 

суми 

Верифицирани и 

изплатени 

финални плащания 

Училищно 

настоятелство на 

НГСЕИ 

Различни, но 

заедно 
5550,00  3850,00  1750,80  1104,20  
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ЕТ Веди - Тодорка 

Иванова - Център за 

работа с деца Йори 

История в картини 7232,00  5000,00  5,64  1494,36  

Креатив Рей ЕООД 

Plovdiv Fresh Music 

Festival – второ 

издание 

10000,00  7000,00  0,02  2099,98  

Барбара Фьолдеши В АДАТА 9500,00  6500,00  358,33  1591,67  

Фондация Кредо 

Бонум 
PARK(ing) Day 8000,00  5000,00  399,00  1101,00  

ЕТ Издателство 

Летера - Надя 

Фурнаджиева 

Литературни 

пътешествия в 

Пловдив 

11429,00  8000,00  0,00  2400,00  

Театър Ливинг спейс Kaj dzias 10140,00  7000,00  2,80  2097,20  

СНЦ Хорова Школа-

Стефка Благоева 

Хоровете на 

Пловдив 
12900,00  9000,00  2212,00  488,00  

Плакат Комбинат 

ООД 

Европа на 

български 
4949,50  3412,00  0,00  1023,60  

Театър МимАрт Островна магия 8496,60  5929,00  1509,65  269,05  

Сдружение 

"Натуралистично" 
Позитив 11519,78  7642,78  0,00  2292,84  

Галина Йотова 

Василева 

Между буквите от 

Пловдив до Матера 
14700,00  10000,00  1974,92  1025,08  

Арт Фондация ЕКС Adata Open Air 11800,00  5000,00  0,00  1500.00 

Асоциация 

Информбюро 

Гостуване на 

интерактивен 

пърформънс 

"Опиянетие и гняв" 

14100,00  9800,00  137,56  2802,44  

Общо 140316,88  93133,78  8350,72  19789,42  

 

1.1.8.  Договори по Отворена покана „Фокус – Японска култура“ 

 

В отчетния период са разгледани и изплатени 3 отчета: 

Партньорска 

организация 

Наименование на 

проекта 

Обща стойност на 

договора в лева 

Финансиране 

от Пловдив 

2019 в лева 

Неверифицирани 

и неусвоени 

суми 

Верифицирани и 

изплатени 

финални плащания 

Държавен куклен 

театър Пловдив 

Духът на японската 

кукла: създаване на 

куклено-театрален 

спектакъл и обмен 

на японски артисти 

201432,00  50000,00  865,00  4135,00  

Сдружение Метеор 
Хиджиката и 

неговият двойник 
50700,00  15000,00  473,50  4026,50  

Фондация ИВАН 

АСЕН 22 
Плюс 7 часа 41748,00  8000,00  0,80  2399,20  

Общо 293880,00  73000,00  1339,30  10560,70  

 

В последното тримесечие на 2020 г. остават да бъдат финализирани всички оставащи отчети по 

проекти в програмата на Пловдив 2019 , реализирани в периода на подготовката и в годината на 

титлата. 

 

1.2. ОТВОРЕНА ПОКАНА „НАСЛЕДСТВО“ 
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Съгласно утвърдените с решение на Управителния съвет на Фондация „Пловдив 2019“ от 

20.02.2020 г. с протокол № 176 / 20.02.2020 резултати по отворена покана „Наследство“ към 

настоящия момент в отчетния период договори са сключили, както следва: 

 

1.2.1. СПОТЛАЙТ – ООД  

Проект ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ „МАСТЕР ОФ АРТ“ – ПЛОВДИВ  

Международен филмов фестивал за документални филми за изкуство и форум за млади 

документалисти, изкушени да разказват вдъхновяващи истории за изкуството. Изданието 

в Пловдив от 1 до 24 септември 2020 г. в Lucky Дом на киното представя изключителна селекция 

от 31 филма за изкуство. 

Обща стойност на договора: 11 760,00 лв. 

Отпусната сума: 8 100,00 лв. 

Изплатен аванс: 5 670,00 лв. 

 

1.2.2. Фондация "Отворени изкуства" 

Проект „Open Art Files – Платформа за популяризиране на българско съвременно изкуство“  

Двуезичен сайт на български и английски език – openartfiles.bg представлява база данни и архив за 

съвременно българско изкуство, онлайн библиотека и медия за арт критика. Сайтът използва както 

новосъздадено, така и натрупаното до момента съдържание от съществуващата платформа 

„Въведение в съвременното изкуство“. Проектът надгражда създаденото съдържание, което беше 

част от основната програма на Пловдив 2019 в годините 2018 и 2019. 

Обща стойност на договора: 14 300,00 лв. 

Отпусната сума: 10 000,00 лв. 

Изплатен аванс: 7 000,00 лв. 

 

1.2.3. АЛХМ КОЛЕКТИВ  

Проект „REstatica“ 

REstatica трансформира временна артистична инсталация, Natura Statica, част от програмата на 

„Пловдив 2019“ - резиденция Адата, в споделена градска мебел на брега на река Марица. Проектът 

рециклира двадесет и четири дървени греди, като ги преподрежда в огромно микадо. Кръстосаните 

греди са композиция от пейки, маси и бар плотове, както и своебразна детска катерушка. 

Концепцията за кръговата икономика, при която остатъчните материали са основна част за 

производството на нови продукти и преосмислянето на река Марица, като зелено място за отдих 

са сред основните акценти, които REstatica цели да развие. 

Обща стойност на договора: 10 645,00 лв. 

Отпусната сума: 7 450,00 лв. 

Изплатен аванс: 5 215,00 лв. 

 

1.2.4. Сдружение "Детска архитектурна работилница" 

Проект „Мобилно училище Столипиново“ 

Проектът се фокусира върху образователни инициативи чрез архитектура, изкуство, наука и игра 

с деца между 6 и 16 г. в квартал „Столипиново“. Децата изследват, анализират и преобразяват 

квартала си с разнообразни материали и техники за моделиране. Проектът надгражда създаденото 

като част от основната програма на Пловдив 2019 в годините 2018 и 2019. 

Обща стойност на договора: 14 500,00 лв. 

Отпусната сума: 10 000,00 лв. 
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Изплатен аванс: 7 000,00 лв. 

 

1.2.5. Британски съвет – клон България 

Проект „Помагало за творческо писане в училище: Словесни магии“  

Проектът ще разработи онлайн ресурси за насърчаване на четенето и писането, което да насочи 

учители и обучители да провеждат интерактивни, забавни и вдъхновяващи дейности с ученици от 

1-ви до 4-ти и от 5-ти до 7-ми клас. В основата на пособието ще стоят материали, които съдържат 

доказан и работещ опит от Обединеното кралство, като те ще бъдат доразработени и адаптирани 

от експерти заедно с отворена работна група от учители, обучители и заинтересовани страни от 

Пловдив. Проектът надгражда създаденото като част от основната програма на Пловдив 2019 в 

годината на титлата. 

Обща стойност на договора: 10 000,00 лв. 

Отпусната сума: 7 000,00 лв. 

Изплатен аванс: 4 900,00 лв. 

 

1.2.6. Регионален природонаучен музей – Пловдив 

Проект „Река на биоразнообразието – пътуваща изложба“ 

Регионален природонаучен музей Пловдив представя пътуваща изложба „Река на 

биоразнообразието“ – тематична изложба за река Марица с акцент върху нейното биологично 

разнообразие. Реалистични макети на животни, срещани по поречието на Марица, завладяващо 

кратко видео към изложбата и образователни табла ни запознават с историята, географията и 

екологията на реката.  

Обща стойност на договора: 10 209,00 лв. 

Отпусната сума: 6 915,00 лв. 

Изплатен аванс: 4 840,50 лв. 

  

1.2.7. Фондация "Музикартисимо" 

Проект "Младежки оркестър PROGRESSIVE"  

Проектът дава възможност за практическа подготовка, обучение и усъвършенстване на млади 

професионални музиканти съвместно с утвърдени представители на различни музикални 

образователни школи. Те си партнират на една сцена в гала концерта на 4 октомври 2020 г. на 

откритата сцена на Римски стадион в Пловдив. Проектът надгражда създаденото, като част от 

основната програма на Пловдив 2019 в годините 2018 и 2019. 

Обща стойност на договора: 40 000,00 лв. 

Отпусната сума: 20 000,00 лв. 

Изплатен аванс: 14 000,00лв. 

 

1.2.8. 5 за 4 ООД 

Проект „Plovdiv Fantasy History” 

Изданието разказва историята на Пловдив от древността до наши дни, интерпретирана през 

типичното пловдивско светоусещане – айляка. Изданието е продължение на 

нестандартния “Пловдив Fantasy пътеводител“, който ни води из забележителностите на Пловдив 

чрез комикси и превръща Паметника на съветската армия в супер герой, като се заиграва с 

установени представи.  

Обща стойност на договора: 14 528,00 лв. 

Отпусната сума: 10 000,00 лв. 

Изплатен аванс: 7 000,00 лв. 
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2. Специални събития и инициативи, на които Фондация „Пловдив 2019“ е инициатор и 

продуцент 

 

2.1. ДИГИТАЛНИ ДВУЕЗИЧНИ ИЗДАНИЯ ПРЕДСТАВЯТ ПЪТЯ НА 

ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАМЕ ЗАЕДНО“ 

„Заедно“ е не просто мото на Пловдив – Европейска столица на културата 2019, но и идея и мисия, 

зад която Гьоте-институт България и партньорите му застанаха с проекта си „Изграждаме заедно“, 

заложен още в апликационната форма на града за титлата „Европейска столица на културата“ – 

„Изграждаме заедно: Учим от Столипиново“ и „Изграждаме заедно: Град на децата“. В отчетния 

период попада едно важно продължение на проекта – а именно визуален дигитален архив /с 

ограничен печатен тираж/, който представя развитието на проектите и изводите от работата на 

терен. „Розовата книга“ разказва за пътя на проект „Изграждаме заедно: Учим от Столипиново“ с 

лични истории и конкретни случки – това е проект-процес за реални намеси в градската среда на 

Пловдив чрез архитектурни работилници. „Зелената книга“ разказва за проект „Изграждаме 

заедно: Град на децата“. Децата от Пловдив се присъединиха в изграждането на Град на децата на 

Младежки хълм и участваха активно в градското планиране като архитекти и строители. С 

помощта на архитекти и изцяло с екологични и рециклирани материали те създадоха различни 

временни конструкции на Младежкия хълм. От пейки и беседки до цели павилиони, които да се 

превърнат в място на игра, но и в олицетворение на идеите им как да изглежда един истински Град 

на децата. 

 

2.2. ВИРТУАЛНА ИНИЦАТИВА „ИНСТАГРАМ ТЕЙКУВЪР - ПЛОВДИВ 2019“ 

В отчетният период стартира и нова комуникационна инициатива на Фондация „Пловдив 2019“, 

която е специално насочена към дигиталната публика и потребители на социалните мрежи. 

Поканили сме артисти, културни институции и партньори с богат опит и креативност без 

ограничение в избора на теми и инициативи, които да ни представят своя интересен и вдъхновяващ 

поглед към света и изкуството като управляват временно инстаграм профила на Пловдив 2019. 

Отправна точка е многообразието на идеи и гледни точки, обединени в мотото #заедно, а досега 

партньори са били: Галерия за съвременно изкуство Coffee&Gallery Cu29; Eвропейска столица на 

културата Нови Сад 2021, които ни срещнаха с първите проекти, част от основната програма за 

годината на титлата, в която Сърбия за първи път в историята си на страна – кандидат за членство 

в ЕС, ще е домакин на инициативата Европейска столица на културата; Гьоте-институт България; 

Арт-организация „Космодрум“. В инициативата предстои да се включат Матера 2019, ПУ „Паисий 

Хилендарски“, Институт Сервантес София и др. 

2.3. ОНЛАЙН КАТАЛОГЪТ НА РЕЗИДЕНЦИЯ „АДАТА“ 

Най-мащабната резидентна програма за артисти в България, Адата AiR, се проведе в две части през 

2018 и 2019 година. Повече от 300 артисти от цял свят кандидатстваха да дойдат в Пловдив. От 

тях за участие бяха избрани 52. Онлайн каталогът на резиденция „Адата“ събира фото 

документация и текст с идеите, които намериха своята реализация като част от резиденцията по 

поречието на р. Марица, на митичния остров Адата и на други забравени места в Пловдив. 
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Резидентната програма започна като една идея да превърне артистите в своеобразно племе, с което 

да насели забравения от всички остров Адата и завърши с удивлението и очарованието на всички 

тези артисти от неговата първична неприкосновеност. Благодарение на тях видяхме Адата, реката, 

града по начин, по който бихме могли да ги запазим, съживим, да ги направим реални и изпълнени 

със смисъл. Програмата е осъществена благодарение на партньорството между фондация 

„Пловдив 2019“, Гьоте институт – България и Полски институт – София. Каталогът на резидения 

„Адата“ е двуезичен и представя реализираните през 2019 г. проекти в рамките на резидентната 

програма. Дизайн и визуална идентичност – студио ПУНКТ. 

Обща стойност: 6816 лв. 

 

2.4. КРИЗИСЕН ФОНД 

Продължава работата по активния до края на ноември 2020 г. Кризисен Фонд, който Фондация 

„Пловдив 2019“ в сътрудничество с отдел „Култура“ на Община Пловдив, обяви за подкрепа на 

независимите пловдивски творци. Независимите пловдивски творци от всички сфери на културата 

могат да кандидатстват за еднократна безвъзмездна помощ от 1000 лева за покриване на техни 

основни разходи и нужди в месеците на извънредното положение от април до ноември 2020 

г. Право на подпомагане имат физически лица, чиято дейност е в сферата на културата и 

изкуството, автори и/или изпълнители на конкретни произведения и/или художествени факти, 

които имат траен характер и реален принос за културния живот.  

Обща стойност на отпуснатите помощи за отчетния период е: 5000 лв. 

 

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

проекти от отворените покани и асоциирани проекти: 

3.1. ЕВРЕЙСКИ ТУР НА ПЛОВДИВ / 01.03.2020 г. - 31.12.2020 г. 

„Еврейски тур“ представя еврейската история и общност в Пловдив като провежда пешеходна 

обиколка на английски и български с продължителност около 2 часа през машрут - синагога от 

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

личните истории на пловдивските евреи. 

3.2. BETTER NATURE НА РАЛИЦА ПЕТРОВА С ПРОЖЕКЦИЯ В ДОМ НА КИНОТО, СОФИЯ 

/ 02.07.2020 г.  

Прожекции в Дом на киното, град София на филма BETTER NATURE на Ралица Петрова, част от 

проекта „Кинопловдив” - акцент в програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. 

3.3. НАТУРАЛНО – ФЕРМЕРСКИ ПАЗАР В ПЛОВДИВ 03.07.2020 г. 

Фермерски базар всеки петък на ул. „Станислав Доспевски“ в Пловдив (срещу входа на Градска 

художествена галерия на главната пешеходна улица). Сдружение на пловдивски фермери и 

занаятчии подпомага достъпа до пазара за най-малките производители на екологични, местни и 

занаятчийски храни, и се стреми да създава условия за провеждане на фермерски пазари и домашен 

тип предприемачество. 

3.4. ГОДИШНИ МУЗИКАЛНИ НАГРАДИ НА БГ РАДИО 2020 / 04.07.2020 г. 

Провеждане на традиционната церемонията по връчване на годишните музикални награди на бг 

радио за втора година в Пловдив на сцената на Античен театър.  
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3.5. КОНЦЕРТЪТ“ С УЧАСТИЕ НА ФЕСТИВАЛА ЗА КУКЛЕНО ИЗКУСТВО „ШАРЕНО 

ПЕТЛЕ“ / 10.07.2020 г. 

„Концертът“ е възхвала на българската народна песен – квартет от народни певици се подготвят 

за концерт ((премиерата на спектакъла беше на 7 юни 2019 г., в Държавен куклен театър Пловдив 

като част от програмата на Пловдив 2019). През 2020 г. „Концертът“ продължава творческия си 

път. Спектакълът е част от програмата на фестивала за куклено изкуство „Шарено петле“ в Плевен. 

3.6. STREET FOOD & MUSIC FESTIVAL 2020 / 23.07.2020 г. – 26.07. 2020 г. 

Градски фестивал с кулинарни демонстрации, многообразни храни и напитки и специално 

подбрана музикална програма. В програмата на фестивала се включват български музиканти и 

артисти, любители готвачи, както и специално участие има денс формация Cappella 

(Великобритания). 

3.7. ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА „РЕКА НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО“ / 8.08.2020 г. 15.08.2020 г. 

Регионален природонаучен музей Пловдив представя пътуваща изложба „Река на 

биоразнообразието“ – тематична изложба за река Марица с акцент върху нейното биологично 

разнообразие. 

 

3.8. СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОТОСАЛОН ПЛОВДИВ 2020 | ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА / 

29.08.2020  

През 2020 година Седми Международен фотосалон Пловдив отново събира професионалисти и 

любители на фотоизкуството от цял свят, които представят своя интригуващ и необичаен поглед 

към света – част от фотосалона са 4441 фотографии на 369 участници от 54 страни. 

3.9. ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ MASTER OF ART | СТИХИЯТА МЕДЕЯ / 1.09.2020 г. – 23.09.2020 г. 

Фестивалът Master of Art Film Festival е посветен на документалното кино, с изключителна 

селекция от 31 филма за изкуство. Акцент е документалния филм „СТИХИЯТА МЕДЕЯ“ посветен 

на проекта „Медея“, акцент в програмата на Пловдив ЕСК 2019, с режисьор Найо Тицин. 

 

3.10. ПЛОВДИВ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019 | ЕДНА ГОДИНА ПО-

КЪСНО 14.09.2020 г. – 11.10.2020 г.  

Пътуваща ретроспективна изложба с фотографии от проекти и събития в програмата на Пловдив 

ЕСК през 2019г.  

3.11. ФИЛМЪТ 7 [КРАТКИ ИСТОРИИ] НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ „В 

ДВОРЕЦА“ – ВАРНА / 15.09.2020 г.  

Седемте късометражни филма от омнибуса „СЕДЕМ“ , част от програмата на Пловдив 2019, са 

показани в програмата „Ново българско късометражно кино“ на международния филмов фестивал 

„В двореца“, град Варна. 

3.12. СИЛА НА ПРИВЛИЧАНЕ I | СЕГА ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА КАСИЯ ФУДАКОВСКИ - 

ВЕСЕЛИН САРИЕВ / 18.09.2020 г. – 31.10.2020 г. 

Office for Art, Берлин и Sariev, Пловдив, стартират инициатива за създаване на Circle of Friends for 

Bulgarian Art (Кръг на приятели за българско изкуство). Изложбата „Сега повече от всякога Касия 

Фудаковски - Веселин Сариев“ , представена в галерия SARIEV с куратори Натали Хойос и 

Райналд Шумахер, е първа от поредицата изложби „Сила на привличане“. 

3.13. АЛЬОША И КОТКАТА | ФЕСТИВАЛ ЗА КЪСОМЕТРАЖНО КИНО В ДВОРЕЦА, ВАРНА 

/ 22.09.2020 г.  
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Филмов фестивал „В двореца“, град Варна,  представя филма „Альоша и котката“.  ‚Альоша и 

котката“ е проект, създаден и реализиран в рамките на резидентната програма АДАТА и представя 

късометражен филм на визуалните артисти Камен Стоянов и Катарина Свобода за една 

необичайна среща на хълма Бунарджика в Пловдив. Чрез средствата на песента, филмът показва 

две различни гледни точки към паметника, неговата предистория и как се създават митологии. 

III. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ  

 

1. В отчетния период Общинска фондация Пловдив кандидатства и бе успешно селекционирана по 

покана за целева субсидия на НФ „Култура“ за проекти, финансирани по програма „Творческа 

Европа“. Очакваме изплащането на сумата до края на 2020 г. 

2. През отчетния период Фондация Пловдив 2019 бе обявена като утвърден партньор по 

кандидатстване на Матера 2019 за участие в дискусиите и кръглите маси по време на 

Европейската седмица на регионите и градовете. Това е ежегодно четиридневно събитие, по 

време на което градовете и регионите демонстрират способността си да създават растеж и 

работни места, да прилагат политиката на сближаване на Европейския съюз и да доказват 

значението на местното и регионалното ниво за доброто европейско управление. Пловдив 2019 

ще има специално участие на 6 октомври от 12.30 часа българско време в обсъждане, с участието 

на Матера 2019, Голуей 2020 и Каунас 2022 на тема "Култура за реактивиране на отдалечените 

райони", в която фокус ще бъдат Европейските столици на културата и техния опит и подход. 

Модератор ще бъде Ерминия Сциачитано. 

 

3. Европейският проект „Европейска академия за изкуства в открити пространства „Училище 

Участваме Заедно“ (School of Participation) е част от Програма „Творческа Европа“, подпрограма 

„Култура“ на ЕС и Фондация „Пловдив 2019“ е партньор в осъществяването на проекта. В 

отчетния период бе обявена отворена покана за участници в частта от програмата, която ще се 

осъществи в Литва. Селекцията бе направена, а събитието се осъществи, предвид COVID-19, 

рестрикциите двустепенно – в реални условия за водещите проекта и участниците от Литва и в 

дигитална среда – за участниците от чужбина. 

 

IV. МАРКЕНИГ И КОМУНИКАЦИИ 

1.   Финализиране на работата по дигитално издание на маркетингов отчет за периода 2015 

- 2019 - (български и английски вариант) за извършваните през годините дейности. Изготвяне и 

редактиране на текстовата част, подбор на снимков материал от рекламни кампании, събития и 

спонсорски визии; цитати и линкове от български и международни медии и други. 

2.  Работа по доклада подготвян като задание на Генерална дирекция „Образование и култура“ на 

Европейската комисия по култура за отчет на проекта. 

3. Изготвяне на кандидатури по отворените програми на ЕС. 

4. Брандиране на различни събития от програмата на Пловдив 2019, съвместни прояви и срещи с 

Отдел „Култура“ към Община Пловдив, Старинен Пловдив и др. партньори. 
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V. ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

1 юли 2020 г. Среща – разговор на координатори на доброволци от Европейските столици на 

културата № 9 Участници: представители на Пловдив, Орхус, Пафос, Тимишоара, НовиСад, 

Риека, EU – Japan Foundation,  Веспрем, Голуей, Елевсина, Каунас, Матера, Тарту Тема: 

Възможности за кандидатстване с проект към Фонд за културна солидарност към ЕК. Подготовка 

на идейната концепция.  

 

8 юли 2020 г. Среща – разговор на координатори на доброволци от Европейските столици на 

културата № 10 Участници: представители на Пловдив, Орхус, Пафос, Тимишоара, НовиСад, 

Риека, EU – Japan Foundation,  Веспрем, Голуей, Елевсина, Каунас, Матера, Тарту Тема: 

Обсъждане на възможностите за кандидатстване за европейско финансиране към Culture of 

Solidarity 

 

22 юли, 2020 г. Среща – разговор на координатори на доброволци от Европейските столици 

на културата № 11 Участници: представители на Пловдив, Орхус, Пафос, Тимишоара, НовиСад, 

Риека, EU – Japan Foundation,  Веспрем, Голуей, Елевсина, Каунас, Матера, Тарту Тема: Онлайн и 

офлайн инструменти за работа с доброволци по време на пандемия 

 

04 август 2020 г. Среща – разговор на координатори на доброволци от Европейските столици 

на културата № 12 Участници: представители на Пловдив, Орхус, Пафос, Тимишоара, НовиСад, 

Риека, EU – Japan Foundation,  Веспрем, Голуей, Елевсина, Каунас, Матера, Тарту 

Тема: Дискусия и презентация от Александра Стачура и Агнешка Марчиновска за работата на 

доброволческата програма на Вроцлав – преди и по време на КОВИД 19 

 

19 август 2020 г. Среща – разговор на координатори на доброволци от Европейските столици 

на културата № 13 Участници: представители на Пловдив, Орхус, Пафос, Тимишоара, НовиСад, 

Риека, EU – Japan Foundation,  Веспрем, Голуей, Елевсина, Каунас, Матера, Тарту Тема: 

Разработване на устойчива програма за доброволческите дейности в ECOC  

 

24 август 2020 г. Среща – разговор на координатори на доброволци от Европейските столици 

на културата № 14 Участници: представители на Пловдив, Орхус, Пафос, Тимишоара, НовиСад, 

Риека, EU – Japan Foundation,  Веспрем, Голуей, Елевсина, Каунас, Матера, Тарту Тема: 

Обсъждане на нови идеи за кандидатстване по програма Еразъм + , с кроен срок за кандидатстване 

27 октомври, 2020 г.  

 

28 август – 02 септември, 2020 г. Набиране на доброволци за куклен фестивал “ TheatAir 2020“ 

 

01-30 септември 2020 г. Проект :  Strategic partnership for youth - volunteering Erasmus KA2 

Разписване на проектно предложение Strategic partnership for youth - volunteering Erasmus KA2 към 

програма Еразъм+ , насочен към доброволчеството във време на КОВИД 19 и различни 

инструменти за справяне със ситуацията. Фондация Пловдив 2019 и доброволческата и програма 

са основен партньор, заедно с организации от градовете Тимишоара, Нови Сад, Гоуей, Риека, 

Атина, Рим, Елефсина.  
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2 септември 2020 г. Участие в доброволческа онлайн инициатива  "Discover My City - Episode 

1- Galway " Участници: доброволци и координатори на доброволци от  Пловдив, Орхус, Пафос, 

Тимишоара, Нови Сад, Риека, EU – Japan Foundation,  Веспрем, Голуей, Елевсина, Каунас, Матера, 

Тарту 

 

14 септември 2020 г. Среща – разговор на координатори на доброволци от Европейските 

столици на културата № 15 Участници: представители на Пловдив, Орхус, Пафос, Тимишоара, 

НовиСад, Риека, EU – Japan Foundation,  Веспрем, Голуей, Елевсина, Каунас, Матера, Тарту 

Тема: Европейска младежка столица 2019 – Нови Сад  

 

Среща – разговор на координатори на доброволци от Европейските столици на културата № 

16 Участници: представители на Пловдив, Орхус, Пафос, Тимишоара, НовиСад, Риека, EU – Japan 

Foundation,  Веспрем, Голуей, Елевсина, Каунас, Матера, Тарту Тема: Работа с доброволци онлайн  

 

29-30 септември 2020 - Набиране на доброволци за „Пловдив Сити Скай Рън“ 2020  

 

01 -  30 септември 2020 г. Работа по разработване на проектно предложение по отворена покана 

към Представителството на Европейската комисия в България. 

 

 

VI. РАЗВИТИЕ НА ЕКИПА 

Броят  на заетите служители към 30.09.2020 г. е 23 щатни бройки, в т.ч. 2 щ.бр. в отпуск по 

майчинство.  Разпределението на екипа в края на отчетния период е: 

 

№ по ред ДЛЪЖНОСТ 

1 Изпълнителен директор 

2 Артистичен директор, развиване на капацитет, партньорска мрежа в България 

3 Зам. директор международна дейност 

4 Зам. директор търговска дейност и маркетинг 

5 Зам. директор програма 

6 Главен счетоводител 

7 Мениджър проекти и събития 

8 Мениджър проекти и събития 

9 Експерт връзки с обществеността 

10 Юрисконсулт 

11 Експерт, артистична програма  

12 Експерт, артистична програма  

13 Експерт, артистична програма  

14 Счетоводител 

14а Счетоводител 

15 Експерт, логистика 

16 Експерт, маркетинг и реклама 

16а Експерт, маркетинг и реклама 



 

18 

 

17 Финансов контрольор 

18 Специалист, контрол на разходите 

19 Специалист, контрол на разходите 

20 Специалист, контрол на разходите 

21 Специалист, контрол на разходите 

22 Офис мениджър  

22а Офис мениджър  

23 Хигиенист 

 

14.10.2020 

Кирил Велчев 

ИД ОФ „Пловдив 2019“ 


