
РЕЗУЛТАТИ  

ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 19ОА2216/11.09.2019Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА 

ПЛОВДИВ, ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА 

ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА, ЧАСТ ОТ КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА 

ПЛОВДИВ ЗА 2020 ГОДИНА  

 

 Във връзка с чл.5, ал.2 и ал.3, т.1 от Наредбата за финансиране на инициативи в сферата на културата и параметрите на бюджета 

за културни дейности през 2019 г., комисията взе решение по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ да бъде разпределена сумата от 

818 125 лв. Списъкът на класираните проекти завършва с изчерпване на определената сума. В съответствие с разпоредбите на чл.13, ал.4 

комисията изготви и списък на резерви, като в него са включени проекти, събрали изискуемия минимум от 35 точки. Проектите, с по-малко 

от 35 точки, не са включени в крайното класиране. 

 Кандидатите за финансиране, чиито проекти са включени в списъка с класираните, но комисията е направила редукция на 

определени разходи по бюджетни дейности, са длъжни в двуседмичен срок до 17.15ч. на 18 ноември 2019 г. (понеделник) писмено да 

потвърдят пред комисията, че ще реализират проекта, съобразно новите финансови условия и да представят актуализиран бюджет. 

Писменото потвърждение и бюджетът трябва да бъдат входирани на хартиен носител в деловодството на Община Пловдив (пл. „Ст. 

Стамболов“ №1) или подадени  на  електронен адрес: culture@plovdiv.bg, ако са подписани с електронен подпис. 

 При отказ на някой от класираните кандидати ще бъде предложено финансиране на проекти от Списъка с резерви по реда на 

класиране при определените от комисията финансови условия. Одобрените проекти ще бъдат включени в Календара на културните събития 

на Община Пловдив за 2020 г., който ще бъде внесен за утвърждаване от Общински съвет – Пловдив. 

 

СПИСЪК С КЛАСИРАНИ ПРОЕКТИ 

 

Място в 

класира

нето 

№ от 

деловодната 

система на 

Общината 

 

Проект 

 

Кандидатстваща 

организация 

 

Точки 

 

Коментар на комисията 

1. Вх.№ 

19ФН-

234/29.08.19г. 

18-то издание на 

Литературен 

фестивал  

„Пловдив чете“ 

2020 

Фондация 

„Изкуство без 

граница“ 

62,00 

 

Фестивалът, емблематичен за Пловдив, получава най-

високата оценка на комисията. С последните си издания 

обхваща и младежката аудитория, което затвърждава 

неговата устойчивост и развитие. По отношение на 

бюджета комисията препоръчва да бъдат редуцирани 

разходите по Дейност 4 и определя сума за финансиране в 

размер на 45 000 лв. 

mailto:culture@plovdiv.bg


2. Вх.№ 

19ФН-

226/23.08.19г. 

 

Тринадесето 

издание на 

международен 

фестивал за 

съвременен танц и 

пърформанс  

ONE DANCE 

WEEK 2020 

Фондация  

„Едно за култура и 

изкуства“ 

57,57 Фестивалът, като един от най-големите форуми за 

съвременно танцово изкуство в България, получава много 

висока оценка. Комисията приема остойностените в 

бюджета дейности, но счита, че при одобряването им в 

пълен обем, ще се създаде дисбаланс и ще се наруши 

равноправния достъп  до средствата за финансиране на 

останалите кандидати. Бюджетът за финансиране е крайна 

сума и е обвързан със средствата, одобрени в Културния 

календар (чл.5, ал.2 и ал.3, т.1 на Наредбата). В тази връзка 

комисията взе решение да подкрепи фестивала с 67 313 лв. 

Сумата е изчислена като 70% (максимално разрешения по 

Наредбата процент) от осреднената стойност за едно 

представление. 

2. Вх.№ 

19РЗК-

812/26.08.19г. 

 

XXV Фестивал на 

българското 

документално и 

анимационно кино  

„Златен ритон“ 

Изпълнителна 

агенция 

„Национален 

филмов център“ 

57,57 Фестивалът е бил неразделна част от културния живот на 

Пловдив и Културния календар на града. Получава една от 

най-високите оценки по изискванията на Наредбата. 

Бюджетът е реалистичен и комисията одобрява цялото 

искано финансиране в размер на 30 000 лв. 

2. Вх.№ 

19Ф-

6799/30.08.19г. 

Пловдив Джаз 

Фест 2020 

„Блу Ем“ ЕООД 57,57 Фестивалът е бил част от Културния календар на Община 

Пловдив и получава много висока оценка по критериите на 

Наредбата. Представеният бюджет е съотносим с имената 

на световните изпълнители, които участват във фестивала. 

Комисията го одобрява с изключение на разходите по 

Дейност 6 и определя крайна сума от 53 770 лв. 

3. Вх.№ 

19Ф-

6329/08.08.19г. 

 

„Европейски 

музикален 

фестивал – 

Пловдив“ 

„Кантус 

Фирмус“АД 

57,29 Фестивалът е познат на пловдивската публика и след 

няколко годишно прекъсване организаторите му заявяват 

много силен проект за 2020 г. По отношение на бюджета 

комисията одобрява за финансиране в цялост разходите по 

Дейности 1, 3 и 4 и предлага редуциране на разходите по 

Дейност 2 – т.5.2.2.1. (1 440 лв.), 5.2.2.5. (600 лв.) и 5.2.2.6. 

(2 500 лв.). 

Определя сума за финансиране в размер на 50 670 лв. 



3. Вх.№ 

19ФН-

231/28.08.19г. 

 

XI Международен 

фестивал  

„Дни на музиката в 

Балабановата 

къща” 

Фондация 

„Музикартисимо” 

57,29 Фестивалът се утвърди като един от значимите музикални 

форуми в Пловдив, който представя изпълнители на 

световно ниво. Проектът е устойчив и отговаря напълно на 

всички критерии за финансиране по Наредбата. Комисията 

не одобрява разходите по т.5.2.1.8. и цялата Дейност 2 и 

препоръчва редуциране на разходите по Дейност 1 и 

административните разходи като се намали наполовина 

възнаграждението за координатор, преизчисли се процентно 

хотелското настаняване при цена 80 лв. за нощувка и се  

редуцират разходите за възнаграждения на участниците и 

самолетни билети до 33 хиляди лева. Определя се сума за 

финансиране в размер на 52 200 лв. 

3. Вх.№ 

19ФН-

232/28.08.19г. 

 

 

Международен 

фестивал за театър 

и съвременен танц 

„Черната кутия” 

Пловдив 

Фондация 

„Черната кутия“ 

57,29 Комисията дава много добра оценка на фестивала като един 

от малкото, които представят съвременно танцово изкуство. 

Устойчив е и работи в посока развитие на сценичните 

изкуства и привличането на нови публики. Комисията не 

подкрепя за финансиране разходите от т. 5.2.5.3. до т. 

5.2.5.5. и препоръчва редуциране на разходите по т.5.2.4.1. 

на 60 лв. за брой. Одобрява за финансиране сума в размер 

на 52 200 лв. 

4. Вх.№ 

19Ф-

6801/30.08.19г. 

 

Международен 

фестивал на 

камерната музика 

„Интерартфест“ 

ЕООД 

56,86 Фестивалът е най-стария форум за камерна музика и е 

емблематичен за Пловдив. Отговаря на всички критерии на 

Наредбата. Представената програма е силна и комисията 

предлага да бъде подкрепен със сумата от 21 980 лв., като 

не одобрява разходите по т.5.2.2.2.  

5. Вх.№ 

19Ф-

6866/03.09.19г. 

 

„Капана Фест“ 

Сезон 2020       

„Капана Фест“ 

ЕООД 

56,71 Фестивалът получава много висока оценка по критериите 

на Наредбата. Има потенциал за привличане на голяма 

публика и разширяване на видовете културни дейности. 

Комисията предлага да бъдат подкрепени двете издания със 

сума от по 19 хиляди лева всяко за сцена, декорация и 

програма в кв. „Капана“. Дейности, изнесени извън 

„Капана“, не се подкрепят. Сума за финансиране - 38000 лв. 



6. Вх.№ 

19СДР-

215/26.08.19г. 

 

„Камерна сцена -

Пловдив” 

Сдружение за 

култура и 

образование 

„Милчо Левиев“ 

56,00 Проектът е устойчив и  отговаря на всички критерии за 

финансиране. Представя имена от световната музикална 

сцена и има перспектива за развитие и привличане на нови 

публики. Бюджетът е реалистично разписан и комисията 

одобрява пълно изискуемата сума размер на 15 400 лв. 

7. Вх.№ 

19ИП-

20/29.08.19г. 

„Духовни 

маршрути в 

Пловдив“ 

ЕТ „Издателство 

Летера - Надя 

Фурнаджиева“ 

55,57 Проектът има едно реализирано издание с финансовата 

подкрепа на ОФ „Пловдив 2019“ при отчетен значителен 

интерес към маршрутите, свързани с духовното наследство 

на Пловдив. Комисията одобрява проекта за финансиране 

като редуцира разходите по т.5.2.2.2, 5.2.2.3., 5.2.4. и 5.2.5. и 

определя сума по проекта в размер на 11 140 лв. с включени 

административни разходи.  

 

7. Вх.№ 

19Ф-

6839/02.09.19г. 

 

 

 

„Включи квартала 

- театър в парка“ 

„МаскАрт“ ЕООД 55,57 Проектът има едно много успешно издание през 2019 г. 

Комисията оценява високо предложението за 

децентрализация на културните процеси и представянето 

им на вход свободен пред публика в различни райони на 

Пловдив. Препоръчва да се обмисли възможност едно от 

представленията да бъде организирано в кв. „Столипиново“ 

или парк „Рибница“. Редуцира разходите по Дейност 1 и 

одобрява финансиране в размер на 25 651 лв. 

8. Вх.№ 

19СДР-

224/29.08.19г. 

 

„Седмица на 

съвременното  

изкуство“ 

Сдружение 

„Изкуство днес” 

54,29 

 

Седмица на съвременното изкуство е първото мащабно 

събитие за съвременно изкуство провеждано в града. 

Получава много висока оценка по критериите на Наредбата. 

Комисията определя сума за финансиране в размер на        

31 660лв. формирана както следва: 

Дейност 1 – т.5.2.1.1.(10 500 лв.), 5.2.1.2.(2 500 лв.), 5.2.1.3., 

5.2.1.4.,5.2.1.5., общо за 5.2.1.6 и 5.2.1.7  

(2 400лв. за нощувка с изхранване), 5.2.1.8 (2 350 лв.). 

Дейност 2 – в пълен обем. 

Административни разходи. 



8. Вх.№ 

19ФН-

233/29.08.19г.  

„Международни 

фотографски 

срещи“ 

Фондация 

„Пловдивско 

фотографско 

средище“ 

54,29 Комисията определя фестивала като устойчив, с високо 

художествено съдържание, представящ знакови имена на 

световната фотография. Отговаря изцяло на изискванията за 

финансиране по Наредбата. Комисията не одобрява 

разходите по т.5.2.1.6 и т. 5.2.2.3. и препоръчва редуциране 

на разходите за хотел на цена от 80 лв. Одобрява за 

финансиране сума в размер на 20 920 лв. 

9. Вх.№ 

19СДР-

218/27.08.19г. 

 

S`COOL ROCK 

FEST 

Сдружение с 

нестопанска цел 

„Активна подкрепа 

за креативност“ 

53,71 Проектът е насочен към младежката аудитория и получава 

много добра оценка по критериите на Наредбата. 

Комисията оценява положително решението на 

организаторите да преместят концертите от центъра в парк 

„Лаута“. Бюджетът е реалистично разписан, но комисията 

не одобрява разходите за Дейност 2 и определя сума за 

финансиране в размер на 14 660 лв., в т.ч. адм. разходи. 

9. Вх.№ 

19Ф-

6772/29.08.19г. 

VII Международен 

фото салон 

Пловдив 2020 

„Рефлекси“ ООД 53,71 Проектът отговаря на изискванията за финансиране. Има 

потенциал за разширяване на изложбената дейност чрез 

децентрализиране на локациите. Бюджетът е реалистичен и 

комисията одобрява за финансиране пълната изискуема 

сума в размер на 10 790 лв. 

9. Вх.№ 

19СДР-

234/02.09.19г. 

 

„Пловдив - древен 

и вечен: история, 

етнология, култура 

и изкуство“ 

СНЦ „Заедно за 

личностно 

развитие“ 

53,71 Проектът предлага надграждане на вече финансиран от ОФ 

„Пловдив 2019“ проект, реализиран през 2019г. Комисията 

счита за неудачно смесването на различни епохи и 

препоръчва да бъде направена организация с акцент или 

само върху античността, или само върху средновековието. 

Не одобрява разходите по т.5.2.2.27, 5.2.2.28, 5.2.3.2, 5.2.4.1. 

и препоръчва редуциране на разходите по т.5.2.2.10. 

Определя сума за финансиране в размер на  30 285 лв. 

10. Вх.№ 

19ФН-

203/07.08.19г. 

Международен 

фестивал на 

поезията „Орфей” 

– Пловдив 2020” 

Фондация 

„Пловдив ЛИК“ 

52,43 Проектът е успешно реализиран в Пловдив през 2018 г. и 

2019 г. Отговаря на критериите по Наредбата и развива 

междукултурния диалог. Комисията не одобрява за 

финансиране разходите по т. 5.2.3.5. и определя сума в 

размер на 15 930 лв. с включени административни разходи. 



10. Вх.№ 

19СДР-

225/29.08.19г. 

„Фасада“ видео 

фестивал 

Сдружение 

„Изкуство днес” 

52,43 Фестивалът е устойчив и получава добра оценка съобразно 

критериите на Наредбата. Бюджетът е реалистично 

разписан и комисията одобрява пълно изискуемата сума в 

размер на  10 146 лв. 

11. Вх.№ 

19ФН-

235/30.08.19г. 

„Fluca: Австрийски 

културен 

павилион“ 

Фондация 

„Отворени 

изкуства“ 

 

52,00 Проектът е реализиран успешно в Пловдив с подкрепата на 

Австрийското посолство. Отговаря на критериите за 

финансиране по Наредбата и получава много добра оценка. 

Комисията препоръчва при избора на локации да се 

обмисли възможността за представяне и в кв. 

„Столипиново“. Комисията одобрява разходите за Дейности 

1 и 2 и 5% административни разходи и определя сума за 

финансиране от 12 750 лв. 

11. Вх.№ 

19Ф-

6850/02.09.19г. 

 

„Лятно кино в 

парка“ 

„В2В“ ЕООД 52,00 Проектът има много успешна реализация през 2019 г. с 

подкрепата на ОФ „Пловдив 2019“ и това дава увереност за 

възможностите на организаторите при провеждането на 

предложения проект. Комисията не одобрява за 

финансиране дейностите от т.5.2.11. до т. 5.2.23. и определя 

за финансиране сумата от 20 720 лв. с включени 

административни разходи. 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вх.№ 

19ФН-

204/07.08.19г. 

 

Панаир на 

кулинарното 

изкуство 

„Етно кухня на 

колела“  

(за деца)  

Ethno Kitchen on 

wheels (for kids) 

Фондация 

„Заедно” 

50,71 Комисията оценява, че фестивалът работи за обединяване 

на етносите в града. Мултиетническият характер и 

подкрепата, която получава от различните общности, както 

и насочеността на изданието през 2020 г. към децата, 

създава възможности за голяма посещаемост и различни 

публики. Получава много добра оценка, съгласно 

критериите на Наредбата. Комисията одобрява за 

финансиране само разходите по Дейност 4 и определя сума 

в размер на 16 600 лв. с включени 5% административни 

разходи. 

13. Вх.№ 

19КЛ-

321/27.08.19г. 

Международен ден 

на майчиния език  

21 февруари 

Сдружение 

„Българско-турски 

литературен клуб“ 

50,71 Проектът беше реализиран за първи път през 2019 г. и 

привлече за участие различни етнически общности, 

живеещи в Пловдив. Изцяло отговаря на изискванията по 



 Наредбата. По отношение на представения бюджет 

комисията не одобрява разходите по Дейност 2 и определя 

за финансиране сумата от 5 350 лв., включително 

административни разходи. 

14. Вх.№ 

19СДР-

230/02.09.19г. 

 

Фестивал на етно 

културата „Пълдин 

Етно” 

Сдружение с 

нестопанска цел 

„Отворена сцена“ 

50,57 Фестивалът има едно издание в Пловдив, реализирано с 

подкрепата на ОФ „Пловдив 2019“. Предложеният проект 

отговаря на критериите за финансиране по Наредбата и 

получава добра оценка. Комисията не одобрява разходите 

по т.5.2.1.1., 5.2.1.2., 5.2.2.6., 5.2.4.10. и предлага 

редуциране на разходите за дейности по т.5.2.2.1. (2 000 

лв.), 5.2.2.2. (10 000 лв.), 5.2.2.3. (7 000 лв.), 5.2.2.5. (2 400 

лв.) и преизчисляване на административните разходи.  

Определя сума за финансиране от 32 950 лв. 

15. 

 

 

 

 

Вх.№ 

19РЗК-

774/09.08.19г. 

 

„Занаятите – 

културно 

наследство за деца 

и код към 

национална 

идентичност“ 

Сдружение 

„РЗК – Пловдив“ 

50,00 РЗК кандидатства за финансиране по Наредбата за трети 

път, като са реализирали два много успешни проекта. 

Предложението е насочено към децата и дава заявка за 

успеха му. Отговаря на изискванията за финансиране по 

Наредбата. Комисията не одобрява разходите по т. 5.2.1.1. и 

препоръчва тези по т. 5.2.1.2, 5.2.1.3. и 5.2.1.4 да бъдат 

редуцирани с 1/3. Одобрява за финансиране сумата от 

19 000 лв. 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вх.№ 

19СДР-

200/13.08.19г. 

 

„Пловдив – 

СтоЛица на 

песента“ 

Сдружение  

„Арт Войс 

Център“ 

49,57 Проектът има успешно издание през 2019 г. Комисията 

приветства изнасянето на концерти в районите на града, 

като препоръчва при възможност един от тях да бъде 

организиран в кв. „Столипиново“. По отношение на 

бюджета не одобрява разходите по т. 5.2.4.4. и цялата 

Дейност 4 и намалява разходите по т.5.1. на 1 500 лв. 

Препоръчва разходите по Дейност 3 да бъдат изчислени на 

база 5 бр. озвучавания и 4 бр. хонорари за вокалните школи, 

както е разписано в Апликационната форма. За 

финансиране се одобрява сума в размер на 29 500 лв. 



17. Вх.№ 

19СДР-

193/06.08.19г. 

 

Модерна академия 

на изкуствата 

„Синдикат“ 

Сдружение 

„Сдружени 

пловдивски 

творци“ 

49,29 Проектът е с устойчиво развитие и е насочен към 

извънкласно обучение на ученици по различни програми. 

Комисията не одобрява за финансиране разходите по 

т.5.2.4.2. и 5.2.4.3. и препоръчва редуциране на разходите по 

т. 5.2.1.2.  

Определя за финансиране сумата от 19 100 лв. 

18. Вх.№ 

19ФН-

202/07.08.19г. 

 

 

Пловдивски 

литературен 

многоезичен сайт 

www.plovdivlit.com 

Фондация 

„Пловдив ЛИК” 

49,29 Проектът се реализира успешно няколко години и отговаря 

на критериите по Наредбата. Комисията счита разходите по 

т. 5.2.1.1. за силно завишени и ги намалява на 2 000 лв.  

Одобрява за финансиране сума в размер на 11 830 лв., в т.ч. 

административни разходи. 

18. Вх.№ 

19СДР-

223/29.08.19г. 

 

„Страница 2020“ Сдружение 

„Литературна 

къща“ 

49,29 Проектът е устойчив и получава добра оценка. Комисията 

взе решение при финансирането на списанието да спази 

принципите, залегнали в Наредбата по Компонент 4, а 

именно да подкрепи изданието до етап PDF, поради което 

не одобрява разходите по т. 5.2.1.1.  

Определя сума за финансиране в размер на 16 600 лв. 

19. Вх.№ 

19СДР-

204/19.08.19г. 

Телевизионен 

фестивал 

„Непознатият 

Пловдив – трети 

сезон“ 

Сдружение 

„Медии с човешко 

лице“ 

48,71 Проектът работи в посока на съхраняване историческата 

памет за Пловдив и получава добра оценка от комисията. 

Отговаря на изискванията за финансиране по критериите на 

Наредбата. Бюджетът е коректно и реалистично разписан. 

Комисията одобрява за финансиране цялата изискуема сума 

в размер на 11 110 лв. 

19. Вх.№ 

19Ф-

6773/29.08.19г. 

 

Народен събор 

Пловдив 

„Ясмина“ ЕООД 48,71 Проектът получава добра оценка с оглед опазване на 

културното наследство и с възможностите за привличане на 

разнородни публики и децентрализиране на културните 

процеси. Предходните издания в Пловдив са получавали 

финансова подкрепа за изграждане на сцена и озвучаване на 

концертите. Комисията одобрява тези разходи  плюс 

разходите за организиране на училище по народни танци и 

инструменти и определя сума за финансиране от 20 000 лв. 



19. Вх.№ 

19СДР-

228/30.08.19г. 

 

„Родолюбие” Сдружение 

„Комитет 

Родолюбие”- град 

Пловдив 

48,71 Проектът е устойчив. Отговаря на изискванията за 

финансиране. Комисията оценява високо социалната 

значимост и възможностите на организаторите за 

привличане на публика и реализирането на дейността им в 

различни локации в града. Одобрява цялата искана сума от 

4 900 лв. 

 

СПИСЪК С РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТИ 

 

Място в 

класира

нето 

№ от 

деловодната 

система на 

Общината 

 

Проект 

 

Кандидатстваща 

организация 

 

Точки 

 

Коментар на комисията 

20. Вх.№ 

19ФН-

224/23.08.19г. 

 

Четвърти 

международен 

фестивал „Здравей, 

Армения“ 

Фондация „Аракс“ 48,57 

 

Проектът е реализиран успешно с общинско финансиране 

през предходни години. Фестивалът се разви значително, но 

комисията счита, че са представени прекалено амбициозни 

програма и бюджет, а фестивалът е достигнал добър 

оптимален мащаб през 2019 г. Комисията одобрява за 

финансиране  разходи на обща стойност 28 500 лв. както 

следва: 

Дейност 1 – т.5.2.2.1., 5.2.2.2., 5.2.2.3.(500 лв.), 5.2.2.4 и 

5.2.2.5. (общо 2 400 лв., изчислени при цена 60 лв. за 

нощувка с изхранване), 5.2.2.6. (5 000 лв.), 5.2.2.11.(180 лв.). 

Дейност 2 – от т.5.2.3.1. до т.5.2.3.5. 

Дейност 4 – 5.2.5.4 (10 500 лв.), 5.2.5.5., 5.2.2.6., 5.2.5.7.(900 

лв.), 5.2.5.8. 

Дейност 5 – в пълен обем. 

Дейност 6 – в пълен обем. 

5% административни разходи. 

21. Вх.№ 

19СДР-

206/20.08.19г. 

 

Панорама на 

детското 

творчество 2020 - 

„Слънцата на 

Сдружение 

„Духовно 

огледало“ 

48,43 Сдружението реализира през 2019 г. в Пловдив издание на 

фестивала със заглавие „И ний сме дали нещо на света”. 

Оценките на вътрешния мониторинг са много добри. 

Предложението за 2020 г. е насочено към творческия 



децата“ потенциал на децата и подрастващите. Отговаря на 

критериите и изискванията по Наредбата за финансиране. 

Реалистично разписан бюджет. Комисията одобрява за 

финансиране цялата заявена сума в размер на 10 088 лв. 

 

22. Вх.№ 

19ФН-

239/02.09.19г. 

 

„Дни на 

тракийската 

култура 2020“ 

Фондация 

„Тракарт – 2000“ 

48,29 Проектът е реализиран с подкрепата на Община Пловдив по 

различни компоненти на Наредбата за финансиране. 

Комисията го определя като устойчив. По отношение на 

бюджета не одобрява за финансиране  т.5.1.2., 5.2.2.1., 

5.2.2.2., 5.2.2.3., 5.2.2.7., 5.2.2.8 и 5.2.2.9.  

Определя финансиране в размер на 12 480 лв.  

23. Вх.№ 

19СДР-

236/03.02.19г. 

 

Фестивал за 

улични изкуства 

6Fest       

Сдружение 

„Обществен 

комитет „Васил 

Левски” - Габрово       

46,14 Фестивалът имаше първо издание в Пловдив през 2019 г. с 

подкрепата на ОФ „Пловдив 2019“ и предизвика интереса 

на публиката. Проектът отговаря на критериите по 

Наредбата. Комисията одобрява за финансиране Дейност 1 

и определя сума в размер на 9 300 лв. с включени 

административни разходи. 

24. Вх.№ 

19СДР-

191/01.08.19г. 

 

НФФ 

„На хорото под 

Тепето“, Пловдив 

2020 

 

Сдружение 

„Школа за 

народни танци 

„Луди Млади – 

Пловдив“ 

 

46,00 

 

 

 

Проектът е нов, но дейността на школата за народни танци 

и получените отличия в различни конкурси и фестивали са 

добре познати на комисията. Проектът е насочен към 

любителското творчество и следва да бъде подкрепен. 

Комисията одобрява сумата от 5 800 лв. като изключва 

разходите по т.5.2.7. и 5.2.8. 

 

25. Вх.№ 

19СДР-

231/02.09.19г. 

 

„Музикални 

диагонали“ 

Сдружение 

„Общо бъдеще” 

45,86 Нов проект. Комисията го определя като интересен, с оглед 

колаборацията на музиканти от балканските държави и 

отговарящ на изискванията за финансиране по Наредбата. 

Одобрява сума от 29 890 лв. както следва: 

Дейност 2 – т.5.2.2.1. (2 400 лв.),5.2.2.3.,5.2.4.1, 5.2.4.2. (1 

800 лв., изчислени при цена от 60 лв. за нощувка и 

изхранване), 5.2.4.3., 5.2.4.4.  и 5 % административни 

разходи. 



26. Вх.№ 

19ФН-

236/30.08.19г. 

„В ритъма на 

танца“ 

Фондация „Кураж“ 45,71 

 

Проектът е насочен към хората от третата възраст. Покрива 

изискванията по Наредбата. Организаторите са показали 

опит при реализирането на изданието през 2019 г. 

Комисията констатира разминаване на дейности и 

участници, описани в Апликационната форма и 

остойностени в бюджета.  

Одобрява за финансиране разходи на стойност 10 140 лв., 

както следва: 

Дейност 1 – т. 5.2.1.3. 

Дейност 2 – т.5.2.2.2., 5.2.2.3. (800 лв., пропорционално 

изчислени при цена от 60 лв. за нощувка), 5.2.2.4, 5.2.2.5. 

(1 500 лв., пропорционално изчислени за двама експерти) 

Дейност 3 - 5.2.4.2 (1 000 лв.), 5.2.4.3. 

Дейност 4 – в пълен обем. 

 

27. Вх.№ 

19РЗК-

835/02.09.19г. 

 

Танцов фестивал 

„Стълби под 

небето“ 

Фондация 

„Пловдивски 

културен 

институт“ 

45,57 Нов проект. Отговаря на критериите по Наредбата за 

финансиране. Комисията счита, че може да се подкрепи 

представянето на готовия продукт пред пловдивска 

публика, но не и подготвителния период – Дейност 1. Не 

одобрява всички разходи за Дейности 2 и 5, а за Дейност 3 – 

разходите по т. 5.2.3.6. Предлага редуциране на сумите по 

т.5.2.3.1. (600 лв.) и 5.2.3.2 (2 500 лв.).  

Определя сума за финансиране в размер на 9 190 лв., в т.ч. 

административни разходи. 

 

28. Вх.№ 

19СДР-

216/27.08.19г. 

 

 

„Изненада-

Серенада-2020” 

Сдружение 

„Медии с човешко 

лице” 

45,29 Проектът е свързан с децентрализация на културните 

процеси като дава поле за изява на детски и любителски 

формации. Отговаря на изискванията за финансиране. 

Комисията счита, че при бюджетирането на някои дейности, 

средствата са завишени и разходите би следвало да са във 

финансовите параметри на финансирането от 2019 г., а 

именно 10 000 лв. 



 

ПРОЕКТИ ИЗВЪН КЛАСИРАНЕТО 

 

№ по вх. 

регистър 

№ от 

деловодната 

система на 

Общината 

 

Проект 

 

Кандидатстваща 

организация 

 

Точки 

 

Коментар на комисията 

23 Вх.№ 

19СДР-

219/27.08.19г. 

 

Младежки 

творчески 

фестивал  

„Не на дрогата“ 

Сдружение с 

нестопанска цел 

„Активна 

подкрепа за 

креативност“ 

34,86 Проектът не събира необходимия минимум от 35 точки 

съгласно изискванията на Наредбата и не се допуска до 

участие в класирането. Комисията счита, че част от 

дейностите по проекта се дублират с дейността на 

Общинския съвет по наркотични вещества, поради което 

препоръчва организаторите да ги прецизират и да 

представят проект по Компонент 3 „Гражданска активност“ 

при откриване на сесия за кандидатстване. 

 

59 Вх.№ 

19РЗК-

836/02.09.19г. 

 

„Дни на японското 

изкуство - Икебана 

в Пловдив 2020“ 

Фондация 

„Пловдивски 

културен 

институт“ 

 

34,86 Проектът не събира необходимия минимум от 35 точки 

съгласно изискванията на Наредбата и не се допуска до 

участие в класирането. 

63 Вх.№ 

19Ф-

6848/02.09.19г.  

 

Street Food & Art 

Festival „Кино и 

храна“ 

„Културно-масова 

дейност“ ЕООД 

34,71 Проектът не събира необходимия минимум от 35 точки 

съгласно изискванията на Наредбата и не се допуска до 

участие в класирането. 

62. 

 

 

 

Вх.№ 

19СДР-

235/02.09.19г. 

 

„Искри от Тракия 

– спомен за 

бъдеще“ 

Сдружение 

БФСТД  

„ЕРА-3000“ 

34,57 

 

Проектът не събира необходимия минимум от 35 точки 

съгласно изискванията на Наредбата и не се допуска до 

участие в класирането. 



55. Вх.№ 

19СДР-

232/02.09.19г. 

„Пловдив за 

модата…“ 

Сдружение 

„Откривам и 

развивам“ 

33,14 Проектът не събира необходимия минимум от 35 точки 

съгласно изискванията на Наредбата и не се допуска до 

участие в класирането. Комисията счита, че е по-подходящ 

за финансиране по Компонент 3 „Гражданска активност“ и 

препоръчва да бъде преработен и подаден при откриване на 

сесия за финансиране. 

 

24. Вх.№ 

19СДР-

220/28.08.19г. 

„Песента на 

пловдивските 

фонтани” 

Сдружение 

„Медии с човешко 

лице” 

31,00 Проектът не събира необходимия минимум от 35 точки 

съгласно изискванията на Наредбата и не се допуска до 

участие в класирането. 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

Вх.№ 

19Ф-

6393/13.08.19г. 

Фестивал на 

творческото 

писане на 

балканската 

младеж 

„Младежки 

литературни 

хоризонти“ 

„Дис Арт“ ОOД 30,57 Проектът не събира необходимия минимум от 35 точки 

съгласно изискванията на Наредбата и не се допуска до 

участие в класирането. 

 


