Резултати от сесия за финансова подкрепа на проекти за създаване на произведения, събития, концерти и спектакли в областта на
музикалното изкуство
Обща сума за разпределяне: 500 000 (петстотин хиляди) лв.
Искана сума за раз: 3 771 179,77 (три милиона седемстотин седемдесет и един и сто седемдесет и девет и 77 ст. ) лв. за постъпили 115
проектни предложения
Допуснати до експертна оценка: 70 проекта
Подкрепени проекти: 37 проекта на стойност 499 933,60 лв.(четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин трийсет и три лв. и
60 ст.)

Пор
еден
ном
ер

1

Вх. номер в
МК

26-00-368/
03.06.2020

Организация

Ей Ви Груп
България
ЕООД

Наименование на
проект

Международни
сценични изкуства
част от SoFest
2020

Общ
бюджет в
лв.

35 827

Искана
сума в лв.

27 160

Допуст
имост
до
Отпуснат
етап
а сума в
експер
лв.
тна
оценка

да

20 000

Бележки

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

2

3

4

26-00-372/
08.06.2020

26-00-374/
08.06.2020

68-00-46/
09.06.2020

Дръмбой
ЕООД

„Музикални дни в
Читалището“ –
малките градски
Читалища
отварят врати за
големите звезди от
музикалната сцена

Контрапункти
ООД

ФСБ 3D

Фондация
Никола
Гюзелев

"Изкуство и
приятелство’’ – VII
Биенале
АРТЕМИДИЯ за
българско
изкуство в Рим и
представяне
лауреатите на
Международната
награда "Никола
Гюзелев" 2019 г.

58 000

22 940

15 500

43 500

15 500

10 500

не

без служебна бележка за сцена, без
документ за уредени авторски права

да

10 000

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

0

Проектът не се финансира.
Пренасочва се за програма
"Фестивали и конкурси".

да

5

6

7

62-00-191/
11.06.2020

68-00-56/
12.06.2020

26-00-385/
12.06.2020

Фюжън уей

Фондация
"МузикАртиси
мо"

Музикална
къща Бонев
ЕООД

Концерт "Тайна
страст" с участието
на Мария
Каварджикова

"Музика за
"Пилекадоне"

"Опера х 3" ("Три
забравени
шедьовъра на
трима велики
майстори")

19 400

17 790

24 450

14 500

17 790

24 450

да

да

да

0

Проектът не се финансира. Не
отговаря на критерии за оценка 1 "Наличие на оригинална идея и
актуална сценична интерпретацияи"
и 3 - "Реализация от творчески екип,
в който преобладават артисти на
свободна практика", посочени в
обявата за сесията.

12 000

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

12 000

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи. Не се подкрепят
за финансиране разходите за
телефон и консумативи, реклама и
наем, защото липсва детайлно
описание.

8

9

10

26-00-392/
15.06.2020

Пендара
Прадакшънс
ЕООД

"Без теб не мога"

68-00-57/
15.06.2020

Фондация
Европейска
музикална
академия

"Дебюти" тържествен
концерт на
лауреатите и
церемония на
закриването"

92-00-258/
15.06.2020

Нов
симфоничен
оркестър

"30 години Нов
симфоничен
оркестър - факти и
събития"

30 350

7 150

58 155

30 350

4 650

58 155

да

да

да

15 000

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи. Не се подкрепят
за финансиране разходите за ПР и
фотограф, защото липсва детайлно
описание.

0

Проектът не се финансира. Не е
самостоятелно събитие. Липсва
подробна и ясна обосновка на
проектните разходи, заложени в
бюджета.

0

Проектът не се финансира. Не
отговаря на темата на сесията и на
критерии за оценка 1 - "Наличие на
оригинална идея и актуална
сценична интерпретация", 2 "Развиване на нови посоки в
музикалната практика", 3 "Реализация от творчески екип, в
който преобладават артисти на
свободна практика", 5 - "Реализация
в алтернативни пространства" и 7 "Зрителски ресурс и развитие на
нови публики", посочени в обявата
за сесията.

Фондация
Албер Русел

"ХІV
международен
конкурс "Албер
Русел"

68-00-60/
15.06.2020

Фондация
Земята и хората

"ХХVІ фестивал
"Изкуствата на
Земята" "Откровенията на
природата"

13

62-00-197/
15.06.2020

Камерно
музикално
общество
"Нота Бене"

"Дивертименто
2020"

14

26-00-397/
15.06.2020

Даная
Интернешънъл

"Нели Рангелова Завинаги ваша"

11

12

15

68-00-59/
15.06.2020

62-00-200/
16.06.2020

Сдружение
Мирона мюзик

"Змейова сватба"

30 720

22 600

11 340

45 543

29 700

10 400

10 400

10 040

23 702

23 000

не

не отговаря на предмета на
обявената сесия: създаване на ново
произведение, събитие, спектакъл
или концерт

не

не отговаря на предмета на
обявената сесия: създаване на ново
произведение, събитие, спектакъл
или концерт

да

Отпусната сума съгласно раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване.

10 040

не

периодът на провеждане е извън
препоръчаният на инфомационния
ден

да

Проектът не се финансира. Не
отговаря на критерии за оценка 1 "Наличие на оригинална идея и
актуална сценична интерпретация",
2 - "Развиване на нови посоки в
музикалната практика", 5 -

0

"Реализация в алтернативни
пространства" и 6 - "Експертен
потенциал и капацитет на
организационните екипи", посочени
в обявата за сесията.
Липсва убедителна аргументация на
целите на проектното предложение.

16

17

18

26-00-395/
15.06.2020

62-00-203/
16.06.2020

26-00-405/
16.06.2020

Евро диалог
ООД

Сдружение
Брас
Асоциация

ДМВ Старс
ЕООД

"Ганьоада" музикална сатира"

"Онзи вятър от
първата среща" Музиката на Йосиф
Цанков"

"Един джаз ден"

41 100

37 930

23 335

32 300

32 900

23 335

да

да

да

20 000

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

25 000

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

23 335

Отпусната сума съгласно раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване.

19

26-00-407/
16.06.2020

Мюзиккиоск
ЕООД

"5 етноса заедно" аудиоалбум на
Берковската духова
музика"

20

26-00-408/
16.06.2020

Драгостин
Мюзик ЕООД

"Концерт за пиано
и оркестър № 2"

21

26-00-427/
17.06.2020

Еди център за
красота и
здраве ЕТ Емил Илиев

"23-ти
международен джаз
фестивал Банско
2020"

22

26-00-414/
17.06.2020

Смайлс мюзик
ООД

"Джаз фестивал
"Караван парти"
Царево - Арапя
2020"

41 450

29 175

23

68-00-69/
17.06.2020

Фондация
Откритие

"VІІІ европейски
конкурс за детска
песен "Златни
искри", Варна
2020"

24

26-00-425/
17.06.2020

Свилен соло
ЕООД

"Бритпопът среща
автентичния
фолклор"

24 500

12 500

165 849

21 800

18 375

12 500

не

без документ за уредени авторски
права, без служебна бележка за
сцена

да

Проектът не се финансира. Не е
предвидена пълноценна премиера.
Бюджетът е нереалистичен.

0

не

не отговаря на предмета на
обявената сесия: създаване на ново
произведение, събитие, спектакъл
или концерт

не

не отговаря на предмета на
обявената сесия: създаване на ново
произведение, събитие, спектакъл
или концерт

24 170

не

не отговаря на предмета на
обявената сесия: създаване на ново
произведение, събитие, спектакъл
или концерт

29 175

да

Проектът не се финансира. Не
отговаря на темата на сесията за
създаване на ново произведение.

36 760

15 500

0

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи. Средствата се
предоставят за създаване на нов
сингъл.

Спейс Студио
ЕООД

"Нина Николина
етно проджект" сингъл и концерт

26-00-424/
17.06.2020

Арт Диалог

"Милко Коларов на
75 години създаване на
концерт за
баскларинет и
камерен ансамбъл
за ММФ
"Варненско лято"
2021"

17 380

10 900

не

периодът на провеждане е извън
препоръчаният на инфомационния
ден

27

26-00-423/
17.06.2020

Георги
Христов
Продъкшън БГ
ЕООД

"40"

100 000

40 000

не

без документ за сцена,
организацията има неотчетен
проект

28

26-00-411/
17.06.2020

Про-концерт
ЕООД

не

периодът на провеждане е извън
препоръчаният на инфомационния
ден

25

26

26-00-426/
17.06.2020

"Музика К-19"

20 950

12 840

20 950

12 840

да

7 000

29

68-00-67/
17.06.2020

Фонадция за
културно
развитие
"Сидея"

"Вариации в сиво" работно заглавие

23 300

22 200

да

82 000

30 000

не

без документ за уредени авторски
права, препоръките са без превод,

29 550

27 300

да

0

Проектът не се финансира. Не
отговаря на темата на сесията за
създаване на ново произведение.

2 500

Отпусната сума съгласно раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване.

30

62-00-212/
17.06.2020

Сдружение
Танц БГ

"Песни за Земята" звукозапис на
авторска музика и
реализация на
видеоклип"

31

68-00-71/
18.06.2020

Фондация
Културни
перспективи

"Мадам Ландру"

32

33

26-00-422/
17.06.2020

"Панайот
Големият кораб Панайотов и Живко
ЕООД
Колев - Тук
остани"

62-00-214/
17.06.2020

"Българско
музикално изкуство
- "Класика и
съвременност"

Сдружение
Рила-2011

24 700

3 400

24 700

2 500

да

да

0

Проектът не се финансира.
Недостатъчно добре изяснена
концепция и недобре развита идея
на проекта.

0

Проектът не се финансира.
Недостатъчно добре изяснена
концепция и недобре развита идея
на проекта.

34

35

36

26-00-428/
17.06.2020

Талант
Девелопмент
Рисорсес
ЕООД

"В тишината"

32 820

24 570

да

26-00-429/
17.06.2020

АД Мюзик
ЕООД

"Чуй и ще видиш"

18 490

18 490

да

68-00-72/
17.06.2020

Фондация
Бахово
общество в
България

"Камерна опера
"Йосиф и Асенета"
за солисти, хор и
оркестър"

21 300

20 200

не

10 000

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

10 000

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

без документ за авторски права,

37

68-00-74/
17.06.2020

Фондация
Арденца

"Бетовен по 3"

38

68-00-78/
17.06.2020

Фондация
"Академик
Николай
Кауфман"

"Неиздадени и
неизпълнени
хорови еврейски
песни на Николай
Кауфман.
Пътуването на едно
семейство"

39

26-00-441/
17.06.2020

Хетероподи
ООД

"Това съм аз"

13 654

10 200

да

44 834

44 834

да

45 430

43 630

не

6 000

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

18 000

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи. Не се подкрепят
"Разходи за коктейли в Русе, Варна
и Пловдив" и "Кетъринг по време
на финални репетиции - 5 дена".

без служебни бележки за сцени,

40

26-00-438/
17.06.2020

Уондърленд
Продакшънс
ЕООД

"5 различни
концерта Global
Village (Глобалното
село): Искра
Ангелова и "Нощни
птици бенд"
представят…"
Стойност на
проекта:
Вариант 1 (без
заснемане) - 36 312
лв.; иска се пълната
сума.
Вариант 2 (със
заснемане и
излъчване
livestream) - 52 800
лв.; иска се 50 000
лв.

41

68-00-76/
17.06.2020

Фондация "ЕЙ
ту Зет"

"Цикъл концерти
"Ей ту джаз"

106 600

21 300

да

42

62-00-222/
17.06.2020

Сдружение
"Вола Опън
Майнд"

"Селекция на найновите обещаващи
български артисти
за Vola Open Air
2021"

20 600

17 600

не

без документ за авторски права, без
препоръка

43

68-00-79/
17.06.2020

Фондация за
модерно и
съвременно
изкуство

"Класика в сърцето
на София"

23 210

23 210

не

без декларация за уредени авторски
права

52 800

50 000

не

без документ уредени авторски
права, без препоръка

0

Проектът не се финансира.
Дейностите вече са започнали.

44

26-00-447/
17.06.2020

Елм - Ивайло
Христов ЕТ

"Есенна привечер от Бетховен до
Владигеров"

6 500

5 480

да

1 800

45

26-00-446/
17.06.2020

Артистика БГ
ЕООД

"Фолклорен
мюзикъл "Огнище"

173
592,55

129 871,30

да

0

"Топ Артист
Арт" ЕООД

"Филмовата музика
на столетието Митко Щерев на
75"

46

26-00-456/
17.06.2020

33 200

24 900

да

0

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи. Не се
финансират административните
разходи, които не са детайлно
описани, а са посочени като обща
сума, и видеозаснемане, защото
разходът не е обоснован.
Проектът не се финансира.
Бюджетът не е съобразен с
финансовите параметри на
програмата.
Проектът не се финансира. Не
отговаря на темата на сесията за
създаване на ново произведение.
Липсва убедителна аргументация на
целите на проектното предложение.

47

48

49

26-00-443/
17.06.2020

26-00-442/
17.06.2020

26-00-449/
17.06.2020

Фери Арт
ЕООД

Сити марк
ООД

Амико Чао
ЕООД

"БГ Бог Рок"

"Национално
богатство"

"Фрозен трибуте"

37 970

39 270

83 190

37 970

39 270

83 190

да

да

не

18 000

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи. Завишен хонорар
на ръководител на проекта организатол на творческия процес.
Завишени суми.

0

Проектът не се финансира. Не
отговаря на т. 3 от критериите за
оценка, посочени в обявата за
сесията - "Реализация от творчески
екип, в който преобладават артисти
на свободна практика".
съгласно Общите условия за
кандидатетсване по програма за
подкрепа на творчески поекти в
областта на сценичните изкуства една организация може да
кандидатства в една сесия с не
повече от един проект; подадени
повече от един проект от една
организация не се разглеждат

50

51

52

26-00-450/
17.06.2020

26-00-452/
17.06.2020

26-00-436/
17.06.2020

Амико Чао
ЕООД

Амико Чао
ЕООД

Самсара ООД

"Една италианска
нощ"

"Ренцо Арборе и
оркестър "Италия"

"P.I.F. 6 - Културни
забележителности
на България"

123 240

286 890

64 100

123 240

286 890

49 600

не

съгласно Общите условия за
кандидатетсване по програма за
подкрепа на творчески поекти в
областта на сценичните изкуства една организация може да
кандидатства в една сесия с не
повече от един проект; подадени
повече от един проект от една
организация не се разглеждат

не

съгласно Общите условия за
кандидатетсване по програма за
подкрепа на творчески поекти в
областта на сценичните изкуства една организация може да
кандидатства в една сесия с не
повече от един проект; подадени
повече от един проект от една
организация не се разглеждат

да

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

25 000

53

54

55

26-00-448/
17.06.2020

26-00-435/
17.06.2020

26-00-434/
17.06.2020

Креди арте
ООД

Кантус фирмус
АД

Камелия
Тодорова
Ентъртеймънт
ЕООД

"Хирошима, моя
любов", музикалносценично
произведение"

"Класически
пикник в парка"

"Музикален
спектакъл "Моят
глас" с Камелия
Тодорова"

31 690

48 189

20 650

23 610

48 189

11 550

не

втори екземпляр съдържа само
формуляр и бюджет; без обоснова
на исканата сума, без служебна
бележка за сцена

да

21 401

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

6 000

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи. Не се
финансират административни
разходи, които не са детайлно
описани.

да

56

57

58

26-00-498/
18.06.2020

92-00-284/
18.06.2020

26-00-499/
18.06.2020

Студио Спринт
Проджект
ЕООД

Българска
асициация по
музикотерапия

Сдружение
Спринт
продакшън

"Международен
фестивал за поп и
рок музика София
2020"

"Нови звукови
впечатления с
неподозирани
музикални
съпоставки"

"Концертспектакъл "Аз летя
2х20" - група
"Спринт" и
приятели"

68 000

17 300

58 300

43 900

17 300

49 100

не

не отговаря на предмета на
обявената сесия: създаване на ново
произведение, събитие, спектакъл
или концерт

да

15 000

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

14 800

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи. Не се финансира
т. 3 от бюджета - създаване на 8
нови песни - музика, текст и
аранжимент.

да

59

60

61

62

26-00-501/
18.06.2020

Спектрум
Мюзик ООД

"Пресечна точка":
представяне на
дебютния албум на
акапелна група
"Spectrum Vocal
Band"

62-00-244/
18.06.2020

Артистас
глобал
Визионер
/Визионери

"Среща със
Земята/Разговор с
гиганти"

26-00-500/
18.06.2020

26-00-503/
18.06.2020

Агенция
Сребърен ключ
ООД

"Светове" - работно
заглавие

Евро БМ
ЕООД

"Галаконцерт на
Васил Петров
"Коледни класики":
музика, обградена
от изобразително
изкуство"

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

16 912

16 367

да

32 500

32 500

не

без служебна бележка за сцена,

да

0

Проектът не се финансира. Не
отговаря на критерии за оценка 3 "Реализация от творчески екип, в
който преобладават артисти на
свободна практика" и 7 - "Зрителски
ресурс и развитие на нови
публики", посочени в обявата за
сесията.

0

Проектът не се финансира. Не
отговаря на критериите за оценка,
посочени в обявата за сесията.

39 500

14 968,02

34 500

14 968,02

да

10 000

63

64

65

66

62-00-228/
18.06.2020

Сдружение Арт
Мюзик

"Ретроспективно
пътуване в
хоровото изкуство"

18 831

18 831

не

без документ за уредени авторски
права,

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

68-00-82/
18.06.2020

Фондация
Аутентик

"Пътят към
фолклора с
Аутентик и Арифа"

15 850

15 130

да

68-00-83/
18.06.2020

Фондация за
предприемачес
тво, култура и
образование

"Август"

37 450

37 450

не

без служебна бележка за сцена

да

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

26-00-468/
18.06.2020

Арт мюзик
аталие ЕООД

"Зимни джаз
вечери" - сцена за
съвременна
българска музика в
Бургас"

30 000

30 000

12 000

25 000

67

26-00-465/
18.06.2020

Саунд съркъл
ООД

68

26-00-464/
18.06.2020

Арто плюс
ЕООД

69

26-00-463/
18.06.2020

Иван Шопов
Студио ЕООД

"36 минути фънк,
soul и R&B"

"Документален
концерт-спектакъл
на хор
"Магическите
гласове"

"Небе Земя"

34 600

29 950

31 216

34 600

29 950

19 974

да

да

не

0

Проектът не се финансира. Липсва
детайлно описание на разходите в
бюджета. Има несъответствие
между бюджета и информацията в
текста на проекта.

14 450

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи. Подкрепя се
финансирането на 1 концерт
съгласно приложение "Обосновка
на исканата сума". Няма ясна
аргументация защо се предлага
такъв брой концерти, което е поскоро тема на сесията за
разпространение на сценичен
продукт.
периодът на провеждане е извън
препоръчаният на инфомационния
ден

70

71

72

73

13 107,60

Отпусната сума съгласно раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване.

10 000

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

Глич Лаб
ЕООД

"Аудио-визуален
спектакъл
"Scavengers"

26-00-461/
18.06.2020

Блубалу
Рекърдс ООД

"Безкрай"
(Представяне на
новия албум на
група "Блуба Лу"
чрез живо
изпълнение и аудио
и видео
продукция)"

16 900

12 675

да

92-00-272/
18.06.2020

Гаражколективна
платформа за
независими
артисти

"Music for dance" ново произведение
на Чилов"

27 240

25 490

не

периодът на провеждане е извън
препоръчаният на инфомационния
ден

да

Проектът не се финансира.
Бюджетът не е съобразен с
финансовите параметри на
програмата. Не е ясно качеството на
крайния продукт.

26-00-462/
18.06.2020

26-00-460/
18.06.2020

Монте Мюзик
ООД

"Дигитална
независима сцена"

19 217,20

150 000

13 107,60

150 000

да

0

74

26-00-459/
18.06.2020

Музика Варна
ЕООД

"Музика от брега
на морето"

75

26-00-507/
18.06.2020

Майлс
Продакшън
ООД

"Музикален албум
и видеоконцерт
"Двама"

76

26-00-506/
18.06.2020

Бонсерт
Продъкшънс
ЕООД

"Мюзикълче" концерт за деца и
родители"

77

92-00-285/
18.06.2020

Българска
музикална
асоциация

"Музикалните
майстори
вдъхновяват"

66 372

33 650

15 000

22 046

49 792

33 650

15 000

22 046

не

организацията не е вписана в
Информационния регистър на
културните организации към
крайната дата за подаване на
документи в обявената сесия 18.06.2020

не

първа страница на подаденият
формуляр не съдържа данни в
полето Обща информация за
кандидатстващия проект, без
обосновка на исканата сума, без
служебна бележка за сцена, без
биография на ръководителя на
проекта, без документ за авторски
права, без документ за банкова
сметка

не

без информация за досегашната
дейност, служебна бележка за сцена
без подпис, печат

да

Проектът не се финансира. Не
отговаря на темата на сесията за
създаване на ново произведение.

0

78

79

80

26-00-505/
18.06.2020

62-00-249/
18.06.2020

62-00-247/
18.06.2020

Ню Консертс
ЕООД

"Jazz cats
symphony"

19 680

19 680

да

10 000

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

Сдружение
Наш свят

"В царството на
музиката" сценично
музикално
произведение за
деца"

22 844,85

22 844,85

да

0

Проектът не се финансира. Неясна,
неаргументирана концепция.
Липсва иновативност.

12 000

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

Сдружение
Луксуриа
Еуропе

"Копнеж по
екзотичното.
Шедьоври на
късния барок"

32 750

22 920

да

81

26-00-504/
18.06.2020

Д Мюзик
ЕООД

82

26-00-497/
18.06.2020

Бон-Бон
Мюзик

68-00-91/
18.06.2020

Фондация
Кралица на
музиката и
Изкуствата

83

84

26-00-494/
18.06.2020

Студио
Къркеланов
ЕООД

"Детски мюзикъл
"Приказки за
водата"

"Пепеляшка"

"По моите стъпки"

"Приказки за
джаза"

12 430

82 760

27 830

39 550

12 430

55 560

20 872,50

39 550

да

да

8 500

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

0

Проектът не се финансира.
Предлаганият продукт е вече
създаден и е обявен в културния
афиш.

не

без обосновка на бюджета,
служебна бележка за сцена без
период и дата, без декларация за
уредени авторски права;

да

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

20 000

85

68-00-85/
18.06.2020

Фондация
Йордан
Камджалов

"10 години
фондация "Йордан
Камджалов"

43 380

43 380

не

без документ за уредени авторски
права,

86

68-00-86/
18.06.2020

Фондаия Иван
Асен 22

"Strugare vs.
Pistamashina"

36 871

31 871

да

0

Проектът не се финансира. Не
отговаря на темата на сесията за
създаване на нов продукт.
Бюджетът е съставен некоректно,
липсва детайлно описание на
разходите, включени са и
недопустими разходи.

87

92-00-279/
18.06.2020

МОЗ АРТ

"Отговор 42"

32 300

29 300

да

0

Проектът не се финансира. Неясна,
неаргументирана концепция.

88

62-00-237/
18.06.2020

Театър Студио
- Персона

"Музикален
пърформанс "Secta"

12 024

11 724

не

без информация за досегашната
дейност на организациатя,
служебни бележки без период и
дати,

89

26-00-472/
18.06.2020

Алеф-Бет
ЕООД

"Дуел с
импровизации"
(надсвирване в три
издания) музикалнообразователен шоу
спектакъл"

90

26-00-476/
18.06.2020

ЕТ Ориндж
Фактори Анджела
Тошева

"Поглед към
Бетовен"

4 090

91

62-00-235/
18.06.2020

СНЦ
Младежко
сдружениеБългария

"Духовни
фрагменти"

38 664

92

26-00-474/
18.06.2020

Форти мюзик
ООД

"RENT" - мюзикъл
в два акта от
Джонатан Ларсън"

49 854

99 572

не

без период на проекта във
формуляра за кандидатстване, без
документ за авторски права проекта е за дуел с импровизации

3 067,50

да

Проектът не се финансира.
Некоректно изпълнени предишни
договорни отношения от кандидата
с Министерството на културата.

38 664

не

без служебна бележка за сцена;

да

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

49 854

45 050

0

22 000

"Двоен концерт за
цигулка, пиано и
симфоничен
оркестър № 2"

0

Проектът не се финансира бюджетът е нецелесъобразен и
нереалистичен; липсва подробна
разбивка на отделните разходи.

да

0

Проектът не се финансира.
Бюджетът е нецелесъобразен и
нереалистичен. Липсва убедителна
аргументация на целите на проекта.

22 037

да

0

Проектът не се финансира. Не
отговаря на темата на сесията за
създаване на нов продукт.

38 950

да

0

Проектът не се финансира. Липсва
обосновка и детайлно описание на
разходите в бюджета.

0

Проектът не се финансира. Не
отговаря на темата на сесията за
създаване на нов продукт.
Нереалистичен бюджет, без
детайлно описание на разходите.

93

92-00-274/
18.06.2020

Еклектика
рекърдс енд
ентъртемънт

95

26-00-471/
18.06.2020

Суингинг
София ООД

"С мен и теб"

25 210

18 800

92-00-280/
18.06.2020

Независима
Театрална
Компания Празното
Пространство

"Квартет каре"

24 037

Марилор ООД

"Походът на
българския рок" "Ахат" и
симфоничен
оркестър"

38 950

96

97

98

26-00-477/
18.06.2020

26-00-478/
18.06.2020

Ембекс ЕООД

"Концертът" "Ахат" и "Акага"

28 700

38 700

27 700

38 700

да

да

99

100

101

102

103

26-00-458/
17.06.2020

62-00-233/
18.06.2020

26-00-483/
18.06.2020

26-00-485/
18.06.2020

68-00-90/
18.06.2020

Камерна опера
Орфей ЕООД

Сдружение
Култура,
медии,
комуникация

"Травиата"
(камерен
спектакъл)"

"Петте елемента"

48 498

16 600

48 498

16 600

не

без информация за досегашната
дейност на организациата

да

10 000

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

0

Проектът не се финансира. Липсва
ясна концепция на проекта.
Бюджетът е неясен, нереалистичен,
недобре обоснован и без
аргументация.

Колобър ИН
ЕООД

"Музикарен проект
"Благозвучие"

24 050

22 850

да

Йогатайм ООД

"Вълшебни
песнички и
релаксации за деца
и родители"

4 700

4 500

не

без период на провеждане, без
документи за авторски права, без
служебна бележка за сцена

не

без информация за
кандидатстващата организация, без
обосновка на бюджета, без банкова
сметка, без документи за уредени
авторски права, без бележка за
сцена

Фондация
Мюзик Лаб

"Sofia Songwriting
Camp 2020"

59 900

29 950

104

26-00-489/
18.06.2020

Марти мюзик
ООД

"Великите филми в
едно пиано" - Piano
virtuoso feat. violin
& voice - Нов
музикалносценичен проект и
CD/DVD"

105

26-00-490/
18.06.2020

Калки
Ентъртеймънт
ЕООД

"Лично за тебе" нов авторски албум
и концертна
промоция"

106

26-00-518/
19.06.2020

Индипейнт
ООД

"Пеещи артисти"

23 285

19 225

да

0

33 260

29 200

да

10 000

80 000

60 000

не

Проектът не се финансира. Не
отговаря на темата на сесията за
създаване на нов продукт и на
критерии за оценка 1 - "Наличие на
оригинална идея и актуална
сценична интерпретация", 2 "Развиване на нови посоки в
музикалната практика", 6 "Експертен потенциал и капацитет
на организационните екипи" и 7 Зрителски ресурс и развитие на
нови публики", посочени в обявата
за сесията.
Проектът е с неясна идея и неясно
финансиране на дейностите.
Заложените в бюджета суми за
дейностите са нереалистични.
Отпусната сума съгласно раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване. Финансират се
разходи по т. ІІ "Разходи по
творческата част" и ІІІ "Разходи по
концертна промоция" от бюджета.
без документ за уредени авторски
права, без документ за сцена, без
препоръка,

107

108

109

110

111

26-00-519/
19.06.2020

68-00-94/
19.06.2020

26-00-508/
19.06.2020

92-00-286/
19.06.2020

68-00-95/
19.06.2020

Консултантска
агенция Аргос
ЕООД

"Генерална
репетиция"

100 000

75 000

не

без документ за уредени авторски
права, без документ за сцена, без
препоръка, без биография
Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

Фондация
Ведна

"Дуенде-Земятамайка"

22 620

22 620

да

Блу Ем ЕООД

"Създаване на
авторска музика и
компактдиск със
заглавие "Сънища"

33 550

33 550

не

без банкова сметка, без служебна
бележка за сцена, представяне през
юни 2021

не

организацията не е вписана в
Информационния регистър на
културните организации към
крайната дата за подаване на
документи в обявената сесия 18.06.2020, формуляр за
кандидтстване в един екземпляр

не

без информация за дейността на
организацията, без документи за
уредени авторски права, без
служебна бележка за сцена

"Насекомикс"

"В памет на
Андрония"

СНЦ "Артем"

"Организиране и
популяризиране на
международни
концерти в
областта на
оперното изкуство"

6 000

20 700

3 000

9 200

12 000

112

26-00-512/
19.06.2020

Никобо ЕООД

"Граници"

113

26-00-514/
19.06.2020

"Театрополис"
ЕООД

"Валкирия" на
Рихард Вагнер
(съкратен вариант),
аранжимент на
Джонатан Дав"

114

62-00-250/
19.06.2020

Сдружение
Славянски звън

"Международен
младежси фестивал
"Славянски звън"

115

62-00-253/
22.06.2020

Сдружение
Кей - Търн

"100 минути
заедно… и Танго" концерт-спектакъл"

21 390

136 550

18 120

16 377

21 390

136 550

7 130

11 377

да

да

0

Проектът не се финансира. Без ясна
концепция. Липсва убедителна
аргументация на целите на проекта.

0

Проектът не се финансира.
Бюджетът не е съобразен с
финансовите параметри на
програмата.

не

не отговаря на предмета на
обявената сесия: създаване на ново
произведение, събитие, спектакъл
или концерт

да

Исканата сума в раздел V –
Финансова информация за проекта
– Общ бюджет – колона "Искана
сума от МК в лева" от формуляра за
кандидатстване се намалява поради
несъответствие между
предвидените дейности и видовете
заложени разходи.

8 000

