
 
 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ЖУРИ НА ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

„МАЛКИ ПРОЕКТИ: СЪБИТИЯ И ОБЩНОСТНО УЧАСТИЕ” 

 

 

 

 

1. Състав на журито 

С решение на УС на ОФ „Пловдив 2019“ с протокол № 137 / 02.02.2018 г. беше избрано жури в състав: Д-р Светлана Куюмджиева, Нели 

Благова, Елица Василева, Елиза Калози, Десислава Шишманова 

 

2. Предварителна процедура и методика на оценка 

2.1.С решение на Управителен съвет на ОФ „Пловдив 2019“, взето с протокол № 147/06.08.2018 г. е утвърден Протокол от комисията по 

отворена покана „Малки проекти: събития и общностно участие“ на ОФ „Пловдив 2019“ за артистичната програма на Европейска столица 

на културата. Одобрени за финансиране са 57 проектни предложения. Съгласно условията по отворена покана „Малки проекти: събития и 

общностно участие“, кандидатите с одобрени за финансиране проектни предложения потвърждават участието си в рамките на 14 дни след 

оповестяване на резултатите и получаване на индивидуални писма. След информиране на на кандидатите по отворена покана „Малки 

проекти: събития и общностно участие“ общо четири от утвърдените проектини предложения са оттеглени от кандидатите, както следва: 

SP-2018-07 „Sonorics Green Fest“ на “Сонорикс” ЕООД 

SP-2018-60 “Пловдив Анима“ на Асоциация „Спектакли Карусел” 

SP-2018-71 „Зелена зона“ на Георги Петров Щърбев 

SP-2018-77 „Дон Кихот в Столипиново“ на Фернандо Хервас Каналес 

 

2.2.  С Протокол № 147/06.08.2018 г. , комисията е класирала като „резерва“ 11 проектни предложения, които подлежат на ново 

разглеждане само в случай на оттегляне на проектни предложения и при освобождаване на финансов ресурс за договарянето им. Предвид 

настъпване на обстоятелствата, а именно наличие на финансов ресурс и депозиран отказ на 4 от класираните участници да реализират 

подадените проектни предложения, комисията по отворена покана „Малки проекти: събития и общностно участие“ се свика за извънредна 



 
 

заседателна сесия с цел преразглеждане на проектни предложения класирани като „резерва“. 

2.3.Проектите - резерви са разгледани от експертната комисия по отворена покана „Малки проекти: събития и общностно участие“, 

определена с решение на УС на ОФ „Пловдив 2019“ с протокол № 137 / 02.02.2018 г. Класирането се провежда при отчитане на оценките, 

утвърдени с протокол в № 147/06.08.2018 г. и на базата на необходимостта от попълване на съдържание в програмата на Пловдив – 

Европейска столица на културата 2019, конкретизирана и установена на база съдържанието на отворена покана „Малки проекти: събития и 

общностно участие“  и потвърдените проекти. 

 

3. Заседание на журито и протокол 

Заседанието на журито се проведе на 17.09.2018 г.  

 

4. Разглеждани проектни предложения и решение на комисията 

В настоящата заседателна сесия са разгледани: 

4.1. Единадесет проектни предложения, класирани като резерви. 

4.2. Оценените на тази сесия проекти – резерва са представени в таблица по реда на техните рег.номера, име, искана сума като последната 

графа отразява дали те са утвърдени или не, с каква сума и броя точки.  

 

За конкурса бяха утвърдени общо 11 проектни предложения-резерви като от тях отпаднали са 4 проектни предложениия. Експертната 

комисия одобри 3 от проектините предложения-резерва да бъдат утвърдени като разпредели освободения финансов ресурс от 24 500 лв.  

Одобрените проектни предложения имат срок от две седмици за потвърждение и предоставяне на актуализиран бюджет и график. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕЛЕКТИРАНИ КАТО РЕЗЕРВА 

Входящ 

номер / 

дата 

Организация Име на 

проекта 

Кратко описание на проекта Искана сума (лв.)  Оценка  

SP-

2018-17 

Фондация 

„Св. Пимен 

Зографски“, 

Национална 

художествен

академия 

(София, 

България)  

„Български 

рисувани 

шрифтове – 

наследствот

о на 

майсторите” 

В основите на проекта е симбиозата между графичната 

и шрифтова култура и авторските виждания на 

съвременното поколение творци. Крайният резултат  е 

създаване на серия шрифтове, базирани на рисувани 

проекти от класическите майстори. 

9 538,50 Точки: 17,6 

Проектът не е утвърден 

 

 

SP-

2018-69 

Денис 

Мартин 

Делшоу 

(Гьотинген,Г

ермания) 

Проект за 

мултимедий

но изкуство 

на Super 8: 

Adata - 

Островна 

гора на 

мечтите и 

писмата. 

Крайният продукт ще бъде артистичен филм с 

продължителност на 15 минути. Експерименталният 

музикант Джошуа Вайцел ще създаде саундтрак, базиран 

на записи на място на остров Адата и неговите далечни и 

близки околни шумове, смесени с композиции. Публични 

прожекции са планирани в Пловдив, както и в Касел, 

Гьотинген и Лондон. 

9 604 Точки: 16 

Проектът не е утвърден 

 

 

SP-

2018-74 

ТЕАТРАЛН

О 

СДРУЖЕНИ

Е 

“ХЕЛИОТРО

П” (София, 

България) 

ТЕАТРАЛН

О 

ПРЕДСТАВ

ЛЕНИЕ 

“СЪЗВЕЗДИ

Я” 

Проектът представя театрална пиеса, по която е сътворен 

спектакълът “Съзвездия” на съвременния британски 

драматург Ник Пейн. Пиесата е поставена е за първи път в 

Royal Court Theatre в Лондон. Идеята е пиесата да бъде 

поставена за първи път в България в програмата на Пловдив 

2019.Представлението се отличава с  провокативен 

творчески характер. Идеята е да бъде представено на 

открито, в алтернативна градска среда и да цели да събере 

възможно най-широка аудитория от пълнолетни граждани. 

9 908 Точки:16,2 

Проектът не е утвърден 

 



 
 

SP-

2018-92 

SMart / La 

Nouvelle 

aventure 

"Amygdala" / 

Cie Catalyst 

(Тулуза, 

Франция) 

Амигдала - 

в ситуация 

 

Амигдала е потапящо изпълнение, отразяващо човешкото 

присъствие в природния свят. Артистите се пресичат с 

неодушевеното, с човешкото- с нечовешкото. Триседмичен 

проект, реализиран в некодифицирани пространства, в 

сътрудничество с местното население и работа с 

музиканти. Предвижда се инсталация и семинари с фокус 

музика и цирково изкуство.  

9 956.80 Точки: 17,6 

Проектът не е утвърден 

 

SP-

2018-93 

СНЦ „Заедно 

за личностно 

развитие“ 

(Момино 

село,  

България) 

Пловдив - 

древен и 

вечен: 

история, 

етнология, 

култура и 

изкуство 

Проектът цели да покаже как Пловдив се е променял в 

културен аспект и тракийската равнина като цяло. На 

различни места в парк Лаута ще бъдат обособени лагери 

пресъздаващи описаните периоди. За улеснение на 

посетителите ще бъде отпечатана карта на разположението 

на лагерите, а за децата специален албум. Ще бъдат 

изнесени лекции на различни теми.  

10 000 Точки: 16,4 

Проектът е утвърден  

Размер на финансирането: 10 000 

 

 

SP-

2018-94 

„Съвременно 

изкуство и 

култура” 

ЕООД 

(София, 

България) 

Интерактив

ни лекции за 

съвременно 

изкуство и 

култура 

Идеята на проекта е да се проведат четири лекции в четири 

последователни седмици. Входът за тях е свободен. Темите 

са подбрани в съответствие с акценти от програмата и 

целите на Фондация „Пловдив 2019”. Проектът ще е 

насочен към широка непрофесионална публика, а 

свободният достъп е възможност за взаимодействие с 

местни организации, работещи с хора в неравностойно 

положение, учебни заведения и други. 

4 200 Точки: 17 

Проектът не е утвърден 

 

SP-

2018-

100 

Барбара 

Фьолдеши 

(Иван 

Вазово,  

България) 

В Адата "In Adata" е представление, което обединява танци с 

дигиталното изкуство и остров Адата. Част от острова ще 

бъде трансформирана чрез дигиталното изкуство в утопия. 

Танцът  разглежда наследството на българския фолклор. 

Както Adata, така и фолклорът са територии, които 

изпълнението се стреми да реанимира. Ще има също 

семинари, стажове и събирания. 

6 800 Точки: 17,2 

Проектът е утвърден  

Размер на финансирането: 6 500 

 



 
 

SP-

2018-

108 

Георги 

Богданов 

Кайцанов 

(Пловдив, 

България) 

ВЕСЕЛА 

АЗБУКА – 

куклено 

театрален 

спектакъл 

Цел на ПРОЕКТА е създаване на куклено-театрален 

спектакъл „ВЕСЕЛА АЗБУКА“, ориентиран към 

първокласниците от ромски етнос, изграден на принципа 

„игра с кукли”. Драматургичните текстове, използвани в 

спектакъла, са съвременен поглед към класически приказни 

сюжети в мерена реч, със задачи, които улесняват 

придобиването на елементарни познания по езикова 

култура, математика, безопасност на движението, 

природознание, толерантност към различните етноси и 

религии, логическо мислене. 

8 000 Точки:17,4 

Проектът е утвърден  

Размер на финансирането: 8 000 

 

SP-

2018-

110 

Сдружение 

„Традиции за 

бъдеще“ 

(Пловдив, 

България) 

Вертикална 

граница – 

хляб на 

високо 

Включва провеждане на тематични общностни месения на 

хляб  на три пловдивски хълма. Темите са древността и 

пъстротата на културата ни и съпоставка между България и 

Италия, в частност с града Матера. Ще се демонстрира как 

се е смилало житото в миналото, как са се правили 

глинените култови предмети и ще има дискусия за тепетата 

в древността. Ще се организира танцов уъркшоп: 

„Жътварски танци” и фотографска изложба „Скални 

светилища – хляб за душата”. Програмата за малките - игри 

и месене на традиционен хляб с квас.  

6 550 Точки: 17,4 

Проектът не е утвърден 

 

SP-

2018-

133 

Сдружение с 

нестопанска 

цел „Активна 

подкрепа за 

креативност“ 

(Пловдив, 

България) 

 

S`Cool Rock 

Fest 

Проектът предвижда да се проведе събитие на 22 и 23 

септември 2018 година в парк Лаута. Ученически рок групи 

от цялата страна ще се изявят на голяма сцена пред публика 

и поканените хедлайнери. След края на изпълненията, ще 

бъде избрана една от групите за директно участие в 

„Голямото рок  междучасие“. Проектът има за цел: 

подкрепа, развитие и насърчаване на младите музиканти; 

обогатяване на познанията им за музикалната история и 

стилове в музиката. 

10 000 Точки: 17,8 

Проектът не е утвърден 

 

 

 



 
 

SP-

2018-

230 

НЧ „Проф. д-

р Ас. 

Златаров 

1927” – с. 

Смилян 

(Смилян, 

България) 

“Кирилски 

ребуси” 

Проектът цели насърчаване на креативността и логическото 

мислене сред младите чрез състезания по сглобяване на 

букви-пъзели и изписване на знакови за кирилицата думи. 

Сглобените и представени думи ще бъдат изписвани в 

предварително подготвен за състезанието ребус. Победител 

ще бъде отборът, изписал и представил най-голям брой 

думи. Публиката също ще има възможност да изпробва 

уменията си. 

6 296 Точки: 16,6 

 

Проектът не е утвърден 

 

 

 

 

 

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

 

Нели Благова, експерт проекти и събития, Фондация „Пловдив 2019“ 

 

Елица Василева, експерт проекти и събития, Фондация „Пловдив 2019“ 

 

Елиза Калози, външен експерт  

 

Десислава Шишманова, външен експерт  
 


