РЕЗУЛТАТИ
от сесия за финансова подкрепа на проекти за създаване на произведения, събития, концерти и спектакли в областта на музикалното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в
областта на музикалното изкуство, които не са държавни или общински културни институти
Обща сума за разпределяне: 200 000 (двеста хиляди) лв.
Искана подкрепа: 1 463 926,33 лв. (един милион четиристотин шейсет и три хиляди деветстотин двайсет и шест лв. и 33 ст.) за 87 проекта
Допуснати до експертна оценка: 76 проекта
Подкрепени проекти: 24 проекта на стойност 199 964 (сто деветдесет и девет хиляди деветстотин шейсет и четири) лв.

№

Входящ номер в МК

Кандидатстваща
организация

Наименование на проект

1

26-00-225/ 22.03.2021

"ТЛ Филм" ООД

"Opera d'amore"

2

26-00-231/ 24.03.2021 "Дийп зоун мюзик" ООД

3

26-00-235/ 24.03.2021

4

5

Времтраене на проекта
05-07-21

10-07-21

Общ бюджет в Искана сума
лв.
в лв.
800,000.00

25,000.00

Отпусната
сума в лв.
0

Решение на комисията. Подкрепени разходи/
Мотиви за отказ
Недопуснат от Комисията за прием и оценка за
техническо съответствие на проектните
предложения.
Проектът не се финансира. Не отговаря на
критерии на Програмата, публикувани в обявата
за сесията - наличие на оригинална идея и
актуална сценична интерпретация; развиване на
нови посоки в музикалната практика.

"Прочула се Рада (Rada)"

24-05-21

24-05-21

13,000.00

8,750.00

0

"Ей Ви груп България"
ЕООД

"Музикални сценични
изкуства част от SoFest
2021"

17-06-21

20-06-21

40,884.00

20,900.00

0

26-00-234/ 24.03.2021

"Георги Христов
продакшън БГ" ЕООД

"Концерт-спектакъл 40…"

04-11-21

04-11-21

92,097.20

37,000.00

0

26-00-236/ 26.03.2021

"Евро диалог" ООД

"Бурята" - акапелен
мюзикъл"

20-05-21

30-10-21

29,800.00

21,800.00

0

Проектът не се финансира. Неубедително
представен, неясен очакван художествен
резултат, неясна обосновка на музикалната част.

6

26-00-233/ 24.03.2021

"Саламандър мюзик"
ЕООД

"CD Джина Иванова - "Сега
ме обичай"

01-05-21

30-11-21

12,000.00

9,000.00

0

Проектът не се финансира. Не отговаря на
критерии на Програмата, публикувани в обявата
за сесията - развиване на нови посоки в
музикалната практика. Част от дейностите по
проекта вече са осъществени.

7

26-00-243/ 30.03.2021

"Даная интернешънъл"
ЕООД

"Надежда за утре"

15-06-21

10-11-21

12,000.00

9,000.00

0

Проектът има качества, но не се подкрепя поради
ограничения финансов ресурс на сесията.

8

26-00-244/ 30.03.2021 "Полиформа студио" ООД

"I would" (аудиовизуален
интерактивен пърформанс)"

15-09-21

15-10-21

14,240.00

10,030.00

5,000

Отпусната сума съгласно раздел V. Финансова
информация за проекта, Общ бюджет, колона "За
финансиране от МК" от формуляра за
кандидатстване.

9

26-00-245/ 30.03.2021

"Музикална къща "Бонев"
ЕООД

"Заиде" - забравеният
шедьовър на Моцарт
(национална премиера)"

10

26-00-247/ 31.03.2021

"Норт саут продукшън"
ЕООД

"Мюзикълисимо"

01-07-21

12-10-21

10-05-2021 г. 15-12-2021 г.

Проектът не се финансира. Събитието има
фестивален характер и не отговаря на темата на
сесията.
Проектът не се финансира. Бюджетът е съставен
погрешно.

20,000.00

15,000.00

0

Проектът не се финансира. Не отговаря на
критерии на Програмата, публикувани в обявата
за сесията - наличие на оригинална идея и
актуална сценична интерпретация; зрителски
ресурс и развитие на нови публики.

41,000.00

29,000.00

0

Проектът има качества, но не се подкрепя поради
ограничения финансов ресурс на сесията.

Проектът не се финансира. Липсва ясна
творческа идея и съдържателна визия; крайният
продукт е неясен.
Проектът не се финансира. Не отговаря на
критерии на Програмата, публикувани в обявата
за сесията - развиване на нови посоки в
музикалната практика; социален и културен
ефект.
Проектът не се финансира. Събитието има
фестивален характер и не отговаря на темата на
сесията.
Отпусната сума съгласно раздел V. Финансова
информация за проекта, Общ бюджет, колона "За
финансиране от МК" от формуляра за
кандидатстване.
Отпусната сума съгласно раздел V. Финансова
информация за проекта, Общ бюджет, колона "За
финансиране от МК" от формуляра за
кандидатстване.

11

26-00-250/ 31.03.2021

"Артистика БГ" ЕООД

"Seven senses (Седем
сетива)"

01-05-21

01-11-21

23,438.20

17,030.00

0

12

68-00-37/
01.04.2021

Фондация "Българско
изкуство - Орфеев завет"

"Европейско изкуство без
граници"

01-07-21

16-12-21

20,200.00

14,800.00

0

13

26-00-252/ 01.04.2021

"Смайлс мюзик" ООД

"Караван парти"

24-07-21

24-07-21

19,800.00

12,900.00

0

14

68-00-36/
01.04.2021

Фондация "Божура арт"

"Ледени очи"

01.05.02021

20-09-21

15,767.52

11,825.64

6,000

17-05-21

29-10-21

49,540.00

6,000.00

6,000

10-05-21

31-12-21

43,300.00

32,200.00

0

Проектът има качества, но не се подкрепя поради
ограничения финансов ресурс на сесията.

15-05-21

25-09-21

24,600.00

17,920.00

0

Недопуснат от Комисията за прием и оценка за
техническо съответствие на проектните
предложения.

0

Проектът не се финансира. Не отговаря на
критерии на Програмата, публикувани в обявата
за сесията - наличие на оригинална идея;
развиване на нови посоки в музикалната
практика; социален и културен ефект.

0

Проектът не се финансира. Кандидатът не
отговаря на условията на чл. 4, ал. 1 от Правила
за условията, реда и процедурите за провеждане
на сесии за подпомагане на творчески проекти в
областта на сценичните изкуства - организацията
не е вписана в Информационния регистър на
културните организации и институти.

15

62-00-113/ 01.04.2021

"Тикетпауър" ЕООД

16

26-00-255/ 01.04.2021

"Войс академи" ООД

17

26-00-256/ 01.04.2021

"Мистър "Рок мюзик"
ЕООД

18

19

26-00-258/ 01.04.2021

ЕТ "Ивайло Попов "Еврика"

"Юбилеен концерт "С мен
бъди" - 40 г. творчески път
на сцена на Петя
Буюклиева"
"Професионален дебют на
нови млади български
музикални артисти"
"Юбилеен концерт: Милена 35 г. на сцена"

"Фолклорна съкровищница"

"На "Корал" с любов"

01-06-21

01-08-21

01-12-21

25-08-21

10,000.00

18,280.00

7,500.00

26-00-266/ 02.04.2021

"Никомпакт" ЕООД

13,300.00

20

62-00-119/ 02.04.2021

Сдружение за култура и
образование "Милчо
Левиев"

"Соната 57"

19-06-21

19-06-21

24,000.00

8,000.00

4,800

Отпусната сума съгласно раздел V. Финансова
информация за проекта, Общ бюджет, колона "За
финансиране от МК" от формуляра за
кандидатстване. Не се подкрепя разхоът "наем
сцена".

21

68-00-38/
02.04.2021

Фондация
"Музикартисимо"

"Музикални картини по
Пигмалион"

01-10-21

30-12-21

14,280.00

10,640.00

0

Проектът има качества, но не се подкрепя поради
ограничения финансов ресурс на сесията.

22

68-00-39/
02.04.2021

Фондация "Откритие"

"Концерт-спектакъл "Къде
живеят чудесата"

10-05-21

01-06-21

33,070.00

19,690.00

0

23

92-00-152/ 02.04.2021

"Нов симфоничен
оркестър" АД

"Юбилеен галаконцерт 30 г.
Нов симфоничен оркестър"

15-05-21

31-10-21

26,232.00

19,642.00

11,700

24

62-00-124/ 02.04.2021

Сдружение "Български
национален младежки
фолклорен съюз"

"България в песенни
картини"

16-11-21

16-11-21

102,860.00

75,860.00

0

25

26-00-260/ 02.04.2021

01-10-21

15-12-21

2,500.00

1,725.00

1,725

26

26-00-259/ 02.04.2021

01-05-21

30-11-21

26,100.00

19,000.00

10,000

ЕТ "Оринздж фактори" - "Два концерта от поредицата
Анжела Тошева"
"Есенни концерти"

"Камелия Тодорова
ентъртейнмънт" ЕООД

"Музикален спектакъл
"Моят глас" с Камелия
Тодорова"

27

68-00-40/
02.04.2021

Фондация "Фондация за
културно развитие
"Сидея"

"Рефлектор" - аудиовизуален концерт"

01-05-21

30-09-21

21,250.00

13,050.00

6,500

28

62-00-121/ 02.04.2021

СНЦ "Младежко
сдружение "България"

"Прозрения в миналото"

01-05-21

30-09-21

9,560.00

7,150.00

0

29

26-00-263/ 02.04.2021

"Кантус фирмус" АД

"Танц за трио"

08-10-21

08-10-21

22,533.00

16,885.00

7,500

Проектът не се финансира. Не отговаря на
критерии на Програмата, публикувани в обявата
за сесията - наличие на оригинална идея;
развиване на нови посоки в музикалната
практика. Неизяснена творческа концепция, цели
и съдържание.
Отпусната сума съгласно раздел V. Финансова
информация за проекта, Общ бюджет, колона "За
финансиране от МК" от формуляра за
кандидатстване.
Проектът не се финансира. Не отговаря на
финансовата рамка на сесията и е представен
неубедително.
Отпусната сума съгласно раздел V. Финансова
информация за проекта, Общ бюджет, колона "За
финансиране от МК" от формуляра за
кандидатстване.
Отпусната сума съгласно раздел V. Финансова
информация за проекта, Общ бюджет, колона "За
финансиране от МК" от формуляра за
кандидатстване.
Подкрепят се следните разходи в раздел
"Програмни разходи" - "хонорар - музикант пиано и електроника - аранжименти, репетиции и
концерт", "хонорар - музикант - тромпет аранжименти, репетиции и концерт", "хонорар музикант - електроника - репетиции и концерт",
"хонорар - видеоартист - репетиции и концерт",
"хонорар - диригент - репетиции и концерт" и
"наем на зали за репетиция и премиера" съгласно
раздел V. Финансова информация за проекта,
Общ бюджет, колона "За финансиране от МК" от
формуляра за кандидатстване.
Проектът не се финансира. Липсва ясна
творческа идея и художествен замисъл.
Подкрепят се следните разходи: "хонорар
солист", "видеозаснемане", "видеоклип тип
трейлър" и "авторски права" съгласно раздел V.
Финансова информация за проекта, Общ бюджет,
колона "За финансиране от МК" от формуляра за
кандидатстване.

30

26-00-267/ 02.04.2021

"Проджект М солюшън"
ЕООД

31

26-00-268/ 02.04.2021

32

26-00-270/ 05.04.2021 "ББ Саундскейпърс" ООД

33

26-00-269/ 02.04.2021

"Ви комерс 90" ЕООД

"Арт звук и светлина"
ООД

"Музика на сетивата"

15-08-21

15-09-21

24,030.00

16,510.00

0

Проектът не се финансира. Кандидатът не
отговаря на условията на чл. 4, ал. 1 от Правила
за условията, реда и процедурите за провеждане
на сесии за подпомагане на творчески проекти в
областта на сценичните изкуства - организацията
не е вписана в Информационния регистър на
културните организации и институти.

"Концерт 2 в 1 - "Преливане"

15-08-21

15-09-21

36,040.00

24,766.69

0

Проектът не се финансира. Кандидатът не
отговаря на условията на чл. 4, ал. 1 от Правила
за условията, реда и процедурите за провеждане
на сесии за подпомагане на творчески проекти в
областта на сценичните изкуства - организацията
не е вписана в Информационния регистър на
културните организации и институти.

"Мъглива музика"

27-09-21

01-10-21

10,180.00

7,320.00

0

Недопуснат от Комисията за прием и оценка за
техническо съответствие на проектните
предложения.

"Създаване на дебютен
албум на Славин Славчев,
концерт-промоция и
видеозаснемане на
събитието"

17-05-21

16-10-21

25,776.00

19,000.00

0

Проектът има качества, но не се подкрепя поради
ограничения финансов ресурс на сесията.
Проектът не се финансира. Кандидатът не
отговаря на условията на чл. 4, ал. 4 и 5 от
Правила за условията, реда и процедурите за
провеждане на сесии за подпомагане на
творчески проекти в областта на сценичните
изкуства - финансовата подкрепа не трябва да
надвишава 75% от стойността на допустимите
разходи по проекта.
Проектът не се финансира. Липсва ясна
творческа идея и художествен замисъл.

34

62-00-128/ 05.04.2021

"Фабриката" ООД

"Студиен албум "Вера
Шандел пее Марлене
Дитрих"

30-06-21

10-12-21

20,440.00

16,090.00

0

35

68-00-41/
05.04.2021

Фондация "Ден гри"

"Живата памет на песента"

15-07-21

30-11-21

26,596.00

19,898.00

0

36

26-00-277/ 05.04.2021

"Студио "Къркеланов"
ЕООД

"Срещи с джаза - Любо
Киров"

15.05.2021

31.12.2021

20,150.00

15,050.00

0

Проектът има качества, но не се подкрепя поради
ограничения финансов ресурс на сесията.

37

92-00-156/
05.04.2021

Продуцентска къща
"Пирина" ЕООД

"България в песен"

15.05.2021

31.12.2021

20,720.00

15,050.00

0

Недопуснат от Комисията за прием и оценка за
техническо съответствие на проектните
предложения.

38

62-00-127/
05.04.2021

"Камерно музикално
общество "Нота бене"

"Дивертименто 2021"

01.06.2021

15.12.2021

13,790.00

10,340.00

0

Проектът има качества, но не се подкрепя поради
ограничения финансов ресурс на сесията.

39

92-00-155/
05.04.2021

СД "Свирец игралец Иванов и сие"

"Славееви песни" - юбилеен
албум на Квартет "Славей"

01.06.2021

28.12.2021

10,950.00

7,550.00

0

Проектът има качества, но не се подкрепя поради
ограничения финансов ресурс на сесията.

40

65-00-125/
05.04.2021

Театър "Студио 4xC"

"Патиланци" оригнален
български мюзикъл за деца
по текстове на Ран Босилек"

01.05.2021

30.09.2021

30,080.00

14,500.00

0

Проектът има качества, но не се подкрепя поради
ограничения финансов ресурс на сесията.

41

92-00-154/
05.04.2021

Сдружение "Арсов саунд"

Концерт на колела за
възрастни и техните деца

01.05.2021

31.07.2021

9,944.00

7,064.00

0

42

26-00-275/
05.04.2021

"Пендара продакшън"
ЕООД

"Музикална изложба"

01.07.2021

15.12.2021

20,200.00

15,100.00

0

43

26-00-274/
05.04.2021

"Арто плюс" ЕООД

"Интерактивен детски
спектакъл "Кральо
портальо"

01.06.2021

15.12.2021

24,600.00

18,300.00

0

44

26-00-282/
05.04.2021

"Бест 2020" ЕООД

"След тъмнината"

15.05.2021

15.11.2021

22,000.00

16,500.00

0

45

62-00-129/
05.04.2021

Сдружение "Концерти БГ"

"Музикален асансьор"

02.10.2021

03.10.2021

32,620.00

26,865.00

0

46

68-00-42/
05.04.2021

Фондация "Йордан
Камджалов"

ИИнтердисциплинарен
посветен цикъл
"Лабораторията на
композиторите"

01.06.2021

31.12.2021

59,020.00

43,850.00

0

47

26-00-305/
05.04.2021

"Майлс продакшън" ООД

"Български свят"

03.09.2021

04.09.2021

44,160.00

22,100.00

0

48

26-00-304/
05.04.2021

"Одд крю" ООД

"ODD Crew Volume 6"

15.05.2021

31.12.2021

30,000.00

22,350.00

12,700

49

26-00-292/
05.04.2021

"Брайтман" ЕООД

"Стенли/Трилогия"

10.05.2021

20.11.2021

32,700.00

24,000.00

16,000

50

92-00-158/
05.04.2021

"Палиев арт" ООД

"Когато музиката среща
виното"

30.06.2021

30.09.2021

37,538.00

28,027.00

0

Проектът не се финансира. Липсва яснота по
концепцията на проекта и организацията на
планираните дейности.
Проектът не се финансира. Не отговаря на
критерии на Програмата, публикувани в обявата
за сесията - наличие на оригинална идея;
развиване на нови посоки в музикалната
практика. Не предполага създаване на иновативен
музикален продукт.
Проектът не се финансира. Не отговаря на
критерии на Програмата, публикувани в обявата
за сесията - наличие на оригинална идея;
развиване на нови посоки в музикалната
практика. Не предполага създаване на иновативен
музикален продукт.
Недопуснат от Комисията за прием и оценка за
техническо съответствие на проектните
предложения.
Проектът не се финансира. Кандидатът не
отговаря на условията на чл. 4, ал. 4 и 5 от
Правила за условията, реда и процедурите за
провеждане на сесии за подпомагане на
творчески проекти в областта на сценичните
изкуства - финансовата подкрепа не трябва да
надвишава 75% от стойността на допустимите
разходи по проекта.
Проектът не се финансира. Не отговаря на
критерии на Програмата, публикувани в обявата
за сесията - наличие на оригинална идея и
актуална сценична интерпретация. Липсва
същностна обосновка на бюджета.
Проектът не се финансира. Липсва на ясна
творческа концепция и съдържание.
Подкрепят се следните разходи: "наем на
звукозаписна техника", "наем на снимачна
техника", "наем на снимачно помещение",
"заплащане на снимачния екип" и "монтаж на
видеоматериала" съгласно раздел V. Финансова
информация за проекта, Общ бюджет, колона "За
финансиране от МК" от формуляра за
кандидатстване.
Отпусната сума съгласно раздел V. Финансова
информация за проекта, Общ бюджет, колона "За
финансиране от МК" от формуляра за
кандидатстване.
Недопуснат от Комисията за прием и оценка за
техническо съответствие на проектните
предложения.

51

26-00-288/
05.04.2021

52

68-00-49/
05.04.2021

"Singerprints" - смостоятелен
"Спектрум мюзик" ООД
албум на група "Спектрум"

01.06.2021

30.11.2021

17,440.00

12,870.00

7,700

Фондацяи "Арт линк"

"Пейте с нас деца" музикално образователни
концерти за малки и големи"

01.06.2021

31.12.2021

24,660.00

18,490.00

11,000

18,300.00

13,725.00

0

Отпусната сума съгласно раздел V. Финансова
информация за проекта, Общ бюджет, колона "За
финансиране от МК" от формуляра за
кандидатстване.
Отпусната сума съгласно раздел V. Финансова
информация за проекта, Общ бюджет, колона "За
финансиране от МК" от формуляра за
кандидатстване.

53

26-00-295/
05.04.2021

"Мюзик лайф" ЕООД

"Реализация и звукозапис на
5 песни, издаване,
представяне и реклама на
албум на Мария
Мутафчиева"

54

68-00-48/
05.04.2021

Фондация за българска
литература

"Бал с маски"

01.05.2021

30.07.2021

19,480.00

14,500.00

0

55

26-00-301/
05.04.2021

"Фюжън ембаси" ЕООД

"Cherga Session"

07.05.2021

07.06.2021

9,000.00

6,700.00

0

56

26-00-300/
05.04.2021

"Контрапункти" ООД

"Създаване на концерт за
пиано и орекстър от Румен
Бояджиев-син"

15.04.2021

19.06.2021

18,644.00

13,904.00

8,680

57

26-00-299/
05.04.2021

"Рефракт" ЕООД

"Нов албум на Криста"

15.04.2021

10.09.2021

36,120.00

26,320.00

0

Проектът има качества, но не се подкрепя поради
ограничения финансов ресурс на сесията.
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92-00-159/
05.04.2021

Сдружение "Моз арт"

"90 години професор Цветан
Цветанов, концерт с негова
музика под звездите"

01.06.2021

03.06.2021

25,000.00

16,000.00

0

Недопуснат от Комисията за прием и оценка за
техническо съответствие на проектните
предложения.

59

26-00-290/
05.04.2021

"Големият кораб" ЕООД

"Панайот Панайотов на 70"

26.11.2021

26.11.2021

23,000.00

17,250.00

6,000

60

26-00-291/
05.04.2021

"ДМВ Старс" ЕООД

"Прошепнати мечти" концерт с песните на
Александър Бръзицов"

15.10.2021

15.12.2021

33,576.00

25,140.00

12,500

61

62-00-133/
05.04.2021

Сдружение "Ансабъл
"Чинари"

"Музиката на трио
"Булгарина"

01.07.2021

31.12.2021

28,930.00

21,430.00

0

Проектът не се финансира. Не е посочен период
за провеждането му.
Недопуснат от Комисията за прием и оценка за
техническо съответствие на проектните
предложения.
Недопуснат от Комисията за прием и оценка за
техническо съответствие на проектните
предложения.
Подкрепят се следните разходи: "създаване на
произведението/композиция", "оркестрация на
произведението", "компютърна обработка на
ръкописа на композицията - клавир",
"компютърна обработка на ръкописа на
композицията - партитура" и "хонорар солист
репетиции и премиера" съгласно раздел V.
Финансова информация за проекта, Общ бюджет,
колона "За финансиране от МК" от формуляра за
кандидатстване.

Отпусната сума съгласно раздел V. Финансова
информация за проекта, Общ бюджет, колона "За
финансиране от МК" от формуляра за
кандидатстване.
Отпусната сума съгласно раздел V. Финансова
информация за проекта, Общ бюджет, колона "За
финансиране от МК" от формуляра за
кандидатстване.
Проектът не се финансира. Липсва достатъчна
информация по параметрите на проекта и яснота
за творческия екип по реализацията му.
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26-00-286/
05.04.2021

"Стрийм денс" ООД

"Автроски музикален проект
на Станислав Генадиев с
работно заглавие "Body
Motion Sounds"

01.07.2021

30.11.2021

15,040.00

11,280.00

0

Проектът не се финансира. Проектното
предложение е с неясен художествен резултат,
социален и културен ефект.

63

92-00-157/
05.04.2021

Българска асоциация по
музикотерапия

"Музика и творческтво за
социална и лична
адаптация"

01.05.2021

31.12.2021

22,790.00

17,120.00

0

Проектът не се финансира. Кандидатът не
отговаря на условията на чл. 4, ал. 4 и 5 от
Правила за условията, реда и процедурите за
провеждане на сесии за подпомагане на
творчески проекти в областта на сценичните
изкуства - финансовата подкрепа не трябва да
надвишава 75% от стойността на допустимите
разходи по проекта.

64

26-00-284/
05.04.2021

"Роберта класик" ЕООД

"Нови гласове"

01.05.2021

31.10.2021

36,500.00

25,440.00

0

Проектът има качества, но не се подкрепя поради
ограничения финансов ресурс на сесията.

65

62-00-132/
05.04.2021

Сдружение "Камбанария"

"Звукът на несъзнаваното музика и психология"

01.05.2021

31.12.2021

17,636.00

13,227.00

0

Недопуснат от Комисията за прием и оценка за
техническо съответствие на проектните
предложения.

66

62-00-131/
05.04.2021

Сдружение "Фюжън уей"

"Концерт спектакъл
"Фламенко фиеста"

02.07.2021

02.07.2021

15,800.00

10,600.00

0

Проектът не се финансира. Не отговаря на
критерии на Програмата, публикувани в обявата
за сесията - наличие на оригинална идея и
актуална сценична интерпретация; развиване на
нови посоки в музикалната практика.

67

26-00-310/
06.04.2021

Агенция "Сребърен ключ"
ООД

"Вълшебство"

01.05.2021

20-02-04

37,900.00

23,900.00

0

Проектът има качества, но не се подкрепя поради
ограничения финансов ресурс на сесията.

68

62-00-142/
06.04.2021

Сдружение "Тишина"

"Концерт-спектакъл
"Продължаваме заедно"
2021"

01.05.2021

31.12.2021

39,600.00

23,800.00

11,800

69

26-00-309/
06.04.2021

"Студио "Спринт"
проджект" ЕООД

"Концерт-спектакъл
"Спринт" 2X20 - Галактика"

01.09.2021

31.12.2021

30,800.00

21,800.00

6,800

70

26-00-312/
06.04.2021

"Ра арт" ЕООД

"Воля за живот"

01.05.2021

30.11.2021

12,720.00

9,540.00

7,520

Подкрепят се следните разходи: "хонорар на
група "Жестим" и "хонорар поп и рок
изпълнители" съгласно раздел V. Финансова
информация за проекта, Общ бюджет, колона "За
финансиране от МК" от формуляра за
кандидатстване.
Подкрепят се следните разходи: "екип за
заснемане от 5 оператори, наем камери и кран" и
"хонорари - концерт - 5 музиканти от "Спринт" и
3 гости" съгласно раздел V. Финансова
информация за проекта, Общ бюджет, колона "За
финансиране от МК" от формуляра за
кандидатстване.
Подкрепят се следните разходи: "хонорари
участници - 9 броя музиканти", "наем на
озвучителна и осветителна техника" и "наем зала"
съгласно раздел V. Финансова информация за
проекта, Общ бюджет, колона "За финансиране
от МК" от формуляра за кандидатстване.
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62-00-145/
06.04.2021

Сдружение "Танц БГ"

"Люлка е нощта" - запис на 5
01.06.2021
песни в специфична среда"

30.11.2021

16,900.00

12,300.00

0

Проектът има качества, но не се подкрепя поради
ограничения финансов ресурс на сесията.

72

62-00-144/
06.04.2021

Сдружение "Еклектика"

"Фламенко Романо"

01.11.2021

30.11.2021

8,400.00

5,700.00

4,500

Подкрепят се следните разходи: "създаване на 9
композиции", "хонорар на солист" и "хонорари на
перкусионист" съгласно раздел V. Финансова
информация за проекта, Общ бюджет, колона "За
финансиране от МК" от формуляра за
кандидатстване.

73

92-00-164/
06.04.2021

"Еклектика рекъкърдс и
ентъртемънт" ЕООД

"Annabella - special guest
project"

20.04.2021

30.11.2021

12,050.00

5,600.00

0

Проектът има качества, но не се подкрепя поради
ограничения финансов ресурс на сесията.
Подкрепят се следните разходи: "хонорар за
създаване на произведение" и частично
"хонорари за изпълнители - (2 музиканти х 3
концерта)" съгласно раздел V. Финансова
информация за проекта, Общ бюджет, колона "За
финансиране от МК" от формуляра за
кандидатстване.
Проектът не се финансира. Кандидатът не
отговаря на условията на чл. 4, ал. 4 и 5 от
Правила за условията, реда и процедурите за
провеждане на сесии за подпомагане на
творчески проекти в областта на сценичните
изкуства - финансовата подкрепа не трябва да
надвишава 75% от стойността на допустимите
разходи по проекта.

74

68-00-52/
06.04.2021

Фондация "Арденца"

"Арденца джуниър"

01.10.2021

10.12.2021

11,130.00

8,000.00

5,000
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26-00-308/
06.04.2021

"Никобо" ЕООД

"13,5 % фюжън 2021"

30.09.2021

05.12.2021

14,980.00

11,310.00

0

76

26-00-306/
06.04.2021

"Блу М" ЕООД

"Запис и релизация на
музикален албум на
Мирослава Кацарова със
залгавие "Теменужена"

05.04.2021

15.06.2021

23,584.00

17,634.00

13,039

Подкрепят се разходите по пера 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 9
съгласно раздел V. Финансова информация за
проекта, Общ бюджет, колона "За финансиране
от МК" от формуляра за кандидатстване.

77

26-00-307/
06.04.2021

"Тюн ъп" ЕООД

"Varna Jazz Days Festival
2021 autumn"

01.09.2021

18.10.2021

19,060.00

14,370.00

0

Проектът не се финансира. Събитието има
фестивален характер и не отговаря на темата на
сесията.
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68-00-44/
06.04.2021

Фондация "Ведна"

"Животът е ритъм"

01.09.2021

31.12.2021

22,500.00

16,660.00

0

Проектът не се финансира. Неясна концепция и
цели, без видим художествен ефект. Музикалната
страна на проекта не е конкретизирана.
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26-00-313/
06.04.2021

"Джаз плюс" ООД

"Отвъд нотите" - Роберто
Фонсека и "Нови български
гласове"

15.05.2021

12.06.2021

56,241.00

23,241.00

10,000
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92-00-165/
06.04.2021

Сдружение "Асоциация за
развитие на българското
село"

"The Brava Balkan Fest"

27.08.2021

28.08.2021

31,200.00

23,400.00

0

Отпусната сума съгласно раздел V. Финансова
информация за проекта, Общ бюджет, колона "За
финансиране от МК" от формуляра за
кандидатстване.
Проектът не се финансира. Събитието има
фестивален характер и не отговаря на темата на
сесията.

81

62-00-148/
17.04.2021

Сдружение "Луксуриа
Еуропае"

"Концерт-спектакъл "Сънят
на Паладио"

01.10.2021

19.10.2021

25,190.00

14,830.00

0

Проектът не се финансира. Не отговаря на
критерии на Програмата, публикувани в обявата
за сесията - наличие на оригинална идея и
актуална сценична интерпретация; развиване на
нови посоки в музикалната практика; зрителски
ресурс и развитие на нови публики.
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26-00-316/
07.04.2021

"Саунд проджект" ООД

"Цинга Манга Фънк" - втори
самостоятелен албум"

01.05.2021

30.11.2021

17,235.00

12,085.00

0

Недопуснат от Комисията за прием и оценка за
техническо съответствие на проектните
предложения.
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26-00-317/
07.04.2021

Марти мюзик ООД

"3D пиано за 4 ръце" музикален видеоклип за 4
ръце и концерт

01.06.2021

31.10.2021

10,000.00

7,500.00

0

Проектът не се финансира. Неясна художествена
цел, неясен социален и културен ефект.

"Калки ентъртейнмънт"
ЕООД

"Пак ще бъде Коледа" звукозапис, видео и Коледен
концерт"

0

Проектът не се финансира. Не отговаря на
критерии на Програмата, публикувани в обявата
за сесията - наличие на оригинална идея;
развиване на нови посоки в музикалната
практика. Бюджетът е нереалистичен.
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26-00-318/
07.04.2021

01.10.2021

31.12.2021

10,000.00

7,500.00

85

68-00-54/
08.04.2021

Фондация "Аутентик"

"Пътят към фолклора" с
"Аутентик" и "Арифа"

01-07-21

20-08-21

16,892.00

12,670.00

0

Проектът не се финансира. Кандидатът не
отговаря на условията на чл. 4, ал. 4 и 5 от
Правила за условията, реда и процедурите за
провеждане на сесии за подпомагане на
творчески проекти в областта на сценичните
изкуства - финансовата подкрепа не трябва да
надвишава 75% от стойността на допустимите
разходи по проекта.
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26-00-320/
08.04.2021

"Фул Муун Улф" ЕООД

"Етно-албумът "Елия" (Eliya)
на композитора Веселин
Митев"

01-06-21

31-12-21

10,700.00

7,300.00

0

Проектът има качества, но не се подкрепя поради
ограничения финансов ресурс на сесията.

87

26-00-323/
08.04.2021

"Прайм груп
интернешънъл" ЕООД

Благотворителен концертспектакъл "Пътят е само
напред"

7,500

Подкрепят се разходите за "услуги и наем на
професионална сцена, озвучителна техника,
осветление и екип за реализация на проекта" по
бюджета на проекта.

09-07-21

11-07-21

35,442.00

19,962.00

