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В това издание са представени добри практики, реализирани с подкрепата на Програма „Европа“ на Столичната община. Целта ни е да до-
принесем за утвърждаването на среда, насърчаваща партньорството между гражданското общество и местната власт чрез популяризиране 
на вдъхновяващи добри примери на такова партньорство.
Представените 10 примера на успешно взаимодействие между гражданите и местната власт, реализирани по Програма „Европа“ на Столичната 
община, са избрани от „Фондация за развитие на информационното общество“. Стремили сме се да покрием широк диапазон проекти – по-
малки и по-големи; от различни тематични приоритети и области; изпълнявани в различни райони на София от разнообразен тип организации. 
Извадката не претендира за представителност и изчерпателност и със сигурност има и други проекти, финансирани по Програма „Европа“, 
които са успешни и интересни. Надяваме се в бъдеще да имаме възможност да представим повече успешни практики на партньорство 
между неправителствените организации и Столична община.

Отговорността за съдържанието на това издание е изцяло на „Фондация за развитие на информационното общество“. Мненията и заключе-
нията, изразени в текста, не отразяват официално становище на Столична община.

Фондация за развитие на информационното общество



Г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на София:

Програма „Европа“ на Столична община, която създадохме преди 
шест години, се превърна в платформа на взаимодействие 
между гражданското общество и местната власт. Тя се разви като 
иновативна програма за гражданско участие в местните политики.
С Програма „Европа“ открихме проектно финансиране за 
граждански идеи и инициативи. Насърчаваме участието на 
столичани в работата за града. Неправителствените организации са 
част от диалога за проектите на София с нови идеи и предложения. 
Успешното осъществяване на Програма „Европа“ е пример за 
много добро сътрудничество на местната власт с гражданския 
сектор, представителите на академичните среди и бизнеса. 
Гражданите са партньор в дейността на Столична община, което 
е изключително важно за нейното развитие. В партньорството се 
раждат добрите идеи. 
Нека със съвместни усилия продължаваме да изграждаме София 
като европейска столица с устойчиво развитие!



Програма „Европа“ ще продължи 
да подкрепя граждански инициативи

Кога започна Програма „Европа“ 
на Столична община и какви са ней-
ните приоритети?

– Програма „Европа“ стартира през 
2009  г. като инициатива на Столична 
община и Столичен общински съвет, ко-
ординирана от Постоянната комисия по 
европейските въпроси и връзки с граж-
данското общество (ПКЕВВГО). Тя подпо-
мага сътрудничеството между граждан-
ското общество и местната власт в София 
в създаването и достъпа до разнообразни 
практики, свързани с членството на Бъл-
гария в Европейския съюз. Програмата 
се осъществява по правила за работа, 
приети от Столичен общински съвет с ре-
шение №759/11.12.2008 на СОС и допъл-
нени с решение № 95/28.02.2013 на СОС. 
Програма „Европа“ дължи своето развитие 
и утвърждаване на кмета на София г-жа 
Фандъкова, която от самото начало оказва 
лидерска инициатива и подкрепа. 

Какви са целите и конкретните 
приоритети на програмата?

– Програма „Европа“ всяка година се 
реализира според приоритетни области, 
които се предлагат от програмния съвет 
и се одобряват от Столичен общински съ-
вет. Първата приоритетна област остава 
непроменена през годините и отразява 
същността на програмата, свързана със 
създаване, прилагане и популяризиране 
на добри европейски практики, свързани с 
подобряване качеството на живот в столи-
цата и засилване на ползите от членството 
на България в Европейския съюз. Втората 
приоритетна област се променя, защото 
отразява актуални европейски тенденции 
и местни политики, по които се работи през 
съответната година. През 2009 е поставен 
акцент към социалната дейност, през 2010 
и 2011 тя е насочена съответно към добро-
волчеството и развитието на София като зе-
лен град, през 2012 и 2013 – към подкрепа 
на инициативи и проекти, отговарящи на 
критериите за избор на европейска столица 
на културата в категория „Град и граждани“, 
а през 2014 г. се насърчава интелигентното 
и устойчиво градско развитие чрез засил-
ване на иновативни дейности в публичния 
сектор. 

Каква е процедурата за канди-
датстване?

– Подпомагат се проекти на основата 
на конкурсен принцип. За целта всяка година 
програмният съвет одобрява пакет от доку-
менти, които да подпомогнат кандидатства-
щите организации. Конкурсът за набиране 
на проектни предложения се обявява на 
електронните страници на СОС и Столична 
община, в национален всекидневник, както 
и на електронните страници на неправител-
ствени организации. Срокът за подаване на 
проектните предложения е едномесечен и 
обикновено е през месец април. Всяка го-

дина се провежда информационен ден по 
процедурата за кандидатстване.

Как се оценяват и класират про-
ектите? 

– Това се извършва от Комисия за 
оценка и класиране на проектните предло-
жения, която се назначава всяка година със 
заповед на кмета на Столична община след 
писмено предложение от програмния съвет 
на Програма „Европа“. Комисията включва 
юрист и финансист, както и външни експер-
ти в съответните приоритетни области по 
програмата. 

На основата на специално разработена-
та методика за оценка и класиране на про-
ектните предложения е изработен Формуляр 
за оценка на проектните предложения. Всеки 
проект се оценява от двама членове на ко-
мисията, като при разлика в оценките по-
голяма от 10 точки се извършва оценяване 
от трети член на комисията. Формулярите 
за оценка по всеки проект се съхраняват в 
архива на Програма „Европа“. 

Комисията по оценка на проектите 
извършва класиране на проектите по низ-
ходящ ред. Програмният съвет на заседание 
разглежда и приема списъка и го представя 
за одобрение на ПКЕВВГО. Комисията гласува 
класирането и го внася за утвърждаване в 
СОС. Списъкът с одобрени проекти се пуб-
ликува на страницата на Столична община. 
Изпращат се официални писма до всички 
кандидати с информация за резултатите от 
класирането.

След решението на СОС се сключват 
договори между кмета на Столична общи-
на и бенефициентите. Всяка година преди 
началото на изпълнението на проектите се 
провежда стартираща среща по Програма 
„Европа“, на която кметът на София поздра-
вява бенефициентите и се връчват дого-
ворите на организациите, финансирани от 
Столична община. 

Ирина Йорданова, председател 
на програмния съвет на Програма 
„Европа“ на СО и председател на По
стоянната комисия по европейските 
въпроси и връзки с гражданското 
общество към Столичен общински 
съвет (СОС)
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По какъв начин се осъществява 
мониторинг и как се отчитат изпъл-
нените проекти?

– Програмният съвет осъществява 
мониторинг върху изпълнението на проек-
тите, като за всеки проект се определят като 
наблюдаващи двама членове на програмния 
съвет и по един външен експерт със задъл-
жението да посещават събитията по проекта 
и с правомощия да изискват всякаква ин-
формация за изпълнението на съответния 
проект. В резултат на тази създадена органи-
зация всички членове на програмния съвет 
вземат активно участие, като присъстват на 
срещи, обучения, семинари, заключителни 
конференции по покана на бенефициентите.  

След приключване на проектите в уста-
новените срокове всички бенефициенти по 
проектите представят финалните описателни 
и финансови отчети за проверка и приемане 
от координатора на програмата.  

Как се информира обществе-
ността за резултатите от осъщест-
вените проекти?

– За целта се използват интернет 
страниците на съответните райони, непра-
вителствените организации, партньорите, 
социални и партньорски мрежи, срещи, 
семинари, брошури, дипляни и флайери, 
плакати, учебни пособия, форуми, прескон-
ференции, кръгли маси, клипове включи-
телно и електронната страница на Столична 
община, различни медии. 

Кои са хората, които ръководят 
програмата?

– Програмата се ръководи от про-
грамен съвет и главен координатор. Про-
грамният съвет се състои от общинските 
съветници – членовете на ПКЕВВГО, и двама 
представители на Столична община. Главен 
координатор на Програма „Европа“ е д-р 
Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столич-
на община, който съдейства изключително 
много за осъществяването и публичното 
позициониране на програмата, като лично 
участва в много от събитията по проектите. 

Огромна заслуга за реализирането на 
програмата имат всички членове на про-
грамния съвет през шестте години, които 
напълно безвъзмездно се ангажират с уп-
равление на програмата и с посещение на 
голяма част от събитията. Понастоящем 
програмният съвет се състои от общин-
ските съветници Анна Славова, Ивелина 
Джартова, Ирина Йорданова, Капка Георги-
ева, Кръстина Галова, Малина Едрева, Коста 
Иванов, Михаил Владов и Петър Москов; 
заместник-кмета на СО Дончо Барбалов и 
изпълнителния директор на Асоциацията за 
развитие на София Светлана Ломева. Благо-
дарение на членството в програмния съвет 
на председателя на Постоянната комисия по 
образование, култура, наука и културно мно-
гообразие към СОС Малина Едрева се осъ-
ществява синхрон между Програма „Европа“ 
и Програма „Култура“ на Столична община.

През изминалите години неразделна 
част от създаването и функционирането на 
програмата са били общинските съветници 
Анета Георгиева, Валя Чилова, Владимир 
Кисьов, Гергана Алексова, Даниела Райчева, 
Екатерина Йорданова, Ивайло Йонков, Кало-
ян Паргов, Константин Тилев, Орлин Ваташ-
ки, както и покойните Петър Гюзелев и Тодор 
Попов, които много харесваха програмата, 
посещаваха и участваха в събитията.

Особено значим е приносът на коор-
динатора на програмата Надежда Ангел-
ска, с която бенефициентите са в постоянна 
връзка при реализация на проектите си 
и която влага цялото си сърце и енергия 
в Програма „Европа“ , както и на Ива 
Гергинова, която осъществява комуни-
кацията между общинските структури и 
гражданите. 

Как се обяснява успехът на 
Програма „Европа“ досега и ще 
продължи ли тя да се развива?

– Доказателство за правилния подход 
е интересът за участие в нея от страна на 
неправителствените организации и райо-
ните на Столична община. Представите-
лите на гражданския сектор възприемат 
програмата като още едно доказателство 
за прозрачност и готовност за сътрудни-
чество от страна на Столична община, което 
ме кара да вярвам, че Програма „Европа“ 
ще продължи да се развива в подкрепа на 
гражданските инициативи.

Подадени и финансирани проектни 
предложения по години

Общо за шестте години по Програма „Евро-
па“ са подадени 524 проектни предложе-
ния, от които 164 са финансирани, на обща 
стойност 2  492  000 лв., както следва:

година подадени 
проекти

одобрени проекти

брой стойност в 
хил. лв.

2009 62 18 430
2010 143 28 446
2011 69 26 445
2012 87 27 428
2013 81 32 393
2014 82 33 350

В първата конференция по Програма „Европа” на 30 ноември 2009 г. участват  

кметът Йорданка Фандъкова, членовете на програмния съвет Ирина Йорданова,  Владимир Кисьов,  

Калоян Паргов,  Ивайло Йонков и изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова
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Европейски радиоемоции на живо

Осем радиогастрола в осем софийски 
точки на европейската духовност. 
Осем срещи на живо с експерти и 

почитатели, по време на които сякаш ожи-
вяват сгради, улици, хора и съдби, оставили 
отпечатък върху столицата на България. 

Това е краткото определение за про-
екта „Софийският тебеширен кръг: Осем 
мултимедийни събития в подкрепа на 
кандидатурата на София за европейска 
столица на културата“, финансиран по 
Програма „Европа“ на Столичната община 
през 2013 г.

Зад него стои екип „Инфохолици“  – 
журналистите от кариерата Кин Стоянов и 
Емил Янев, пристрастени от години към 
получаването и разпространението на 
информация. Проектът се реализира в 
партньорство с фондация „Алтернатива в 
изкуството“, Дипломатическия институт 
към министъра на външните работи, British 
Council, Чешкия център, Италианския култу-
рен институт, Унгарския културен институт, 
Държавната агенция „Архиви“, Института за 
балканистика.

„Досега се слушахме.  
Време е да се видим.“

„Инфохолиците“ започват работа на 
1 септември 2007 г., когато е и първият 
работен ден на програмата на Българско-
то национално радио  – „Радио София“. 
Тогава е премиерата на всекидневното 
токшоу на Кин Стоянов и Емил Янев, 
наречено „Часът на инфохолиците“. Го-
дина след старта на предаването екипът 
решава да го изнесе извън сградата на 
радиото и нарича този формат „Софий-
ският тебеширен кръг“. Името е по пряка 
аналогия с Брехт и неговите малки хора с 
тяхната веселост и скръб, социален гняв 
и морален избор. 

Следват радиопредавания от Софий-
ския университет „Св. Климент Охридски“, 
от Народната библиотека, от НДК, от Дър-
жавната агенция „Архиви“, от Фестивалния 
и конгресен център – Варна, от Национал-
ния историческия музей... Мотото винаги 
е едно: „Досега се слушахме. Време е да 
се видим.“ За шест години в студиото на 
„Инфохолиците“ се чува гласът на над 3000 

видни представители на културата, науката 
и образованието. 

Идеята за осемте мултимедийни 
предавания, финансирани по Програма 
„Европа“, идва логично с натрупания опит 
и многобройните контакти на двамата 
журналисти. „София е град с европейски 
културни корени. Много чужденци са оста-
вили следи в нашата столица. Искахме да 
покажем европейските културни традиции 
на София, при това не само пред нейните 
жители, но и пред дипломатите от Европа“, 
обяснява замисъла на проекта Кин Стоянов. 

Плюс за идеята е и друго авторско 
предаване на „Инфохолиците“, което се 
нарича „Различният до мен“. Разговорите 
в студиото дават възможност на водещите 
да намерят естествен партньор за проек-
та – Фондация „Алтернатива в изкуството“ 
с нейната галерия „Алтер Его“, подкрепяща 
изкуството на професионални автори с мен-
тални и физически увреждания.

„Софийският тебеширен 
кръг“

Осемте мултимедийни събития от „Со-
фийският тебеширен кръг“ са посветени на 
чужденци и събития, оставили видими сле-
ди върху всекидневието, облика и вкуса на 
столицата. Всяко предаване се води извън 
студиото на националното радио, в подхо-
дяща атмосфера и с участието на специа-
листи по темата. „За нас не беше трудно да 
намерим най-подходящите и най-добрите 
експерти – архитекти, историци, социоло-
зи, философи, културолози“, уточнява Кин 
Стоянов. В двучасовите радиопредавания се 
включват също чуждестранни посланици и 
културни аташета на европейски държави. 
Освен предварително уточнените събесед-
ници участва и публика, която е спонтанна и 
разнородна. Входът е свободен, всеки е по-
канен и може да се включи в живото преда-

Програма „Европа“ I Софийският тебеширен кръг

Емил Янев и Кин Стоянов
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ване по всяко време (напук на сценария) с 
въпрос, мнение, коментар. „Инфохолиците“ 
имат верни почитатели, които „извървяват“ 
целия маршрут – от първия до осмия „Со-
фийски тебеширен кръг“ от проекта. 

Във всяко изнесено студио художни-
ците, подкрепяни от Фондация „Алтернатива 
в изкуството“, подреждат съпътстваща из-
ложба от свои картини, нарисувани специ-
ално и свързани с темата за европейската 
атмосфера и дух на София. Авторите имат 
пълна творческа свобода, освен това по-
лучават безвъзмездно необходимите им 
материали за рисуване (повече от 50% от 
бюджета на проекта). Изложбата се обогатя-
ва с времето и след осмото радиопредаване 
картините вече са 48 – дело на 12 творци. 
Днес в сайта на предаването може да се 
чуят не само разговорите в студиото, но и 
да се видят репродукции на картините от 
съпътстващата изложба. Така мултимедията 
продължава да въздейства.

Радиосериал в осем части
Инфохолиците наричат „Картини от една 

изложба“ своите предавания по линия на про-
екта. И посвещават първата от тях на сър Сти-
вън Рънсиман – британския учен, превърнал 
се в постоянен представител на българската 
култура в цивилизования свят. Студиото е из-
несено в British Council в София. Когато през 
1934 г. Рънсиман пристига в София като бри-
тански дипломат, той вече е издал „A History 
of the First Bulgarian Empire“ – книга, която 
посвещава „с негово любезно съгласие на 
Борис III, цар на Българите“. В създаването 
на радиопортрета участват историци, худож-
никът фотограф Иво Хаджимишев, цигуларят 
проф. Ангел Станков. 

Второто предаване е посветено на 
австрийския архитект Фридрих Грюнан-
гер  – автор на Княжевския дворец (днес 
Националната художествена галерия), на 
редица храмове, резиденции и домове в 
София. Многогласният портрет е дело на 
архитек ти и изкуствоведи в присъствието 
на Н. Пр. Герхард Райвегер – посланик на Ре-

публика Австрия в България по това време. 
Специално място в предаването е отделено 
и на друг австрийски архитект  – Виктор 
Румпелмайер, който също допринася за 
превръщането на столицата на новоосво-
бодена България в град с европейска визия. 

Третата „картина“ описва известния 
скулптор Арналдо Дзоки и разглежда тра-
диционната българофилия на италианците. 
Домакин на радиопредаването е Анна Амен-
доладжине – директор на Италианския кул-
турен институт в София. Водещи историци 
от Института за балканистика и архитекти 
отговарят на въпроса защо италианците тра-
диционно имат симпатии към българите и 
очертават образа на италианския ваятел Дзо-
ки – автор на монументалната конна статуя 
на Цар Освободител в София след спечелен 
конкурс през 1901 г., както и на паметници 
в много други градове на страната.

Четвъртото изнесено студио по проек-
та е посветено на „Славянския брат“ – Ян 
Мърквичка, и на другите чешки пионери 
на европейската култура в София. „Другите 
европейски държави поддържат културни 
институти в София. Чехите си имат Център. 
Така е по традиция. Защото чехите играят 
централна роля при превръщането на бъл-
гарската общност в европейско общество“, 
коментира Кин Стоянов. В радиопътешест-
вието по мост № 4 „София – Прага“ участ-
ват Томаш Хробак – заместник-посланик на 
Чешката република в България, представи-
тели на бохемисткото общество, историци. 
Във фокуса на предаването са художникът 
Мърквичка, историкът Константин Иречек и 
археологът Карел Шкорпил, братята Прошек, 
архитект Антонин Колар – всички те, дове-

ли европейската култура в новоизбраната 
столица на новоосвободеното княжество.

„Немски вдъхновения  – Родства по 
избор“ е темата на петата „картина“. До-
макин е д-р Рудолф Барч  – директор на 
„Гьоте институт“ в България, участници са 
видни германисти и историци. Разговорът 
е за немския метод и градоустройствения 
план на проф. арх. Адолф Мусман и неговите 
следи в днешната ни столица.

Шестото мултимедийно радиопре-
даване разглежда „Френската връзка – от 
мита Париж до Alliance Francaise София“. 
То се излъчва от Софийската градска худо-
жествена галерия, в която по същото време 
има изложба на Жул Паскин. Разговорите са 
фокусирани върху личността и приноса на 
френския консул Леандър Льо Ге (останал 
в българския език като Леге), който през 
1877 г. заедно с други европейски дипло-
мати успява да спаси София от опожарява-
не. Дискусията в студиото е посветена и на 
художниците Жул Паскин и Жорж Папазов, 
композитора Марин Големинов, теорети-
ка на модерното изкуство проф. Димитър 
Аврамов, космополитите ерудити Дора Ва-
лие, Петър Увалиев, Цветан Тодоров и Юлия 
Кръстева. Този път изложбата на художни-
ците от галерия „Алтер его“ е разположена 
пред Народния театър, където по това вре-
ме текат „Дните на равните възможности“.

Седмата „картина“ е на тема „Унгарска 
рапсодия в софийски тактове“. „Радиораз-
ходката“ по жълтите павета (подарени на 
София от Унгария) се провежда в Унгарския 
културен институт, чийто директор – писа-
телят Тошо Дончев, е бил държавен секретар 
по въпросите на малцинствата в унгарското 
правителство. Присъства и Н. Пр. Андраш 
Клейн, извънреден и пълномощен посланик 
на Унгария в България. И двамата говорят 
чудесен български език и влизат в диалог 
с експертите – участници в предаването. В 
центъра на дискусията са приносът на ар-
хеолога Геза Фехер, на поета и график Лас-
ло Наги, на българистите преводачи Петер 
Юхас и Дьорд Сонди. В края на разговорите 

 Всеки може да се включи 
в живото предаване по 

всяко време
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следва съобщение за поредния авторски 
проект на Екип „Инфохолици“ – мултиме-
дията „1956 г. Унгария. Българският отглас“, 
в основата на която е изложба с архивни 
документи от този период.

Кин Стоянов и Емил Янев посвещават 
финалното мултимедийно предаване на 
„Виа Диагоналис: Спирка Мъдрост“. Сред 
публиката преобладават ученици от На-
ционалната гимназия за древни езици и 
култури. Разговорите в изнесеното студио 

са свързани с късната античност и нача-
лото на християнството, границата между 
Античността и Средновековието, славяно-
византийските културни взаимодействия. 
Следват обобщение на поредицата и портрет 
на гръцката актриса и политик Мелина Мер-
кури – музата, вдъхновила идеята за ща-
фетата на европейските културни столици.

Без трудности
Кин Стоянов и Емил Янев твърдят, 

че са реализирали идеята си без никакви 
трудности в творчески план. Страхували са 
се от евентуален технически гаф, свързан с 
преноса на сигнала от изнесеното студио до 
предавателя на радиото. За да се застрахо-
ват, експертите от службата за външни пре-
давания на Националното радио установили 
връзка 24 часа преди излъчването на пър-
вото предаване например. „Винаги бяхме 
готови с резервни варианти да се предаде 
сигналът“, уточнява Кин Стоянов. 

Преди началото на проекта екипът 
имал известни опасения и заради това, че е 
възможно да не дойде публика или някой от 
участниците. „Винаги отиваме изключително 
подготвени по темата на радиопредаването. 
При необходимост ние – водещите, винаги 
можем да си говорим два часа помежду си. 
Но страховете ни бяха напразни, напротив, 
времето никога не стигаше, за да се изявят 
всички участници“, разказва Кин Стоянов.

Половин година след реализацията 
на проекта „Инфохолиците“ продължават 
темата за София и нейния европейски ген 
с нова поредица  – „Градски приказки“. А 
доц. Светлана Христова – социолог-урба-
нист, която участва в няколко предавания 
на „Софийският тебеширен кръг“, впослед-
ствие е избрана за заместник-председател 
на Международния панел за Европейска 
столица на културата в България (2019).

Най-доволен 
съм: от преда-
ването в Унгар-
ския културен 
институт, защо-
то там успяхме 
от миналото да 

влезем в бъдещето с мултимедийната 
инсталация и заради изключителното 
присъствие на Н. Пр. Андраш Клейн, 
извънреден и пълномощен посланик на 

Унгария в България. 
Най-милото предаване за мен: 
за „славянския брат“ в Чешкия център, 
чувствах се сякаш съм у дома си, сред 
приятели.
Най-притеснен бях: преди петото 
предаване  – „Немски вдъхновения  – 
Родства по избор“ заради германската 
педантичност.
Най-леко: мина предаването за Арнолдо 
Дзоки в Италианския културен институт – 

като канцонети.
Най-помъдрял: се почувствах при 
осмото предаване, когато видях как 
момчетата и момичетата от Национал-
ната гимназия за древни езици и култури, 
които бяха сред публиката, спорят с голе-
мите доктори на науките, защитават свои 
тези – лесно оборими и наивни. Колкото 
и да сме натрупали обаче, трябва да мо-
жем да пускаме тези след нас да вървят 
напред.

Кин Стоянов за емоциите от реализацията на проекта:

Заместник-кметът на София д-р Тодор Чобанов участва в повечето мултимедийни събития по проекта
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Проект: „Софийският тебеширен кръг: Осем мултимедийни събития в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица 
на културата“
Година на изпълнение: 2013
Бюджет: 19  440 лв.
Участници: Изтъкнати архитекти, историци, социолози, философи, културолози, посланици, културни аташета и публика на живо.
Партньори: Фондация „Алтернатива в изкуството“, Дипломатическият институт към министъра на външните работи, British Council, 
Чешкият център, Италианският културен институт, Унгарският културен институт, Държавната агенция „Архиви“, Институтът за балканистика
• Организирани са осем специални извънстудийни предавания на Екип „Инфохолици“ и Радио София
• Организирани са осем изложби с общо 48 пейзажа от знакови места, свързани със столичната култура и хилядолетното културно- 
историческо наследство на София

Проектът

Доц. д-р Костадин Грозев, препо-
давател по съвременна история в 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“: Форматът на проекта беше 
много добър. Получиха се интересни пре-
давания, предназначени за интелигентна 
и любопитна аудитория, поднесени по на-

чин, подходящ за широк кръг слушатели. В 
дискусиите се включиха много хора от пуб-
ликата, включително и младежи. Крайната 
цел бе постигната – да се покаже култур-
ното присъствие на големите европейски 
държави в София, останало чрез артефакти 
на времето – паметници, сгради, наимено-

вания на улици, живи спомени. Картината 
беше пълна, изпъстрена с много нюанси. 
От предаванията стана ясно цялостното 
влияние на модерното европейско при-
съствие, пречупено през националната 
идентичност, през натюрела на българина 
и на една осъз наваща се столица“.

Любов Костова, директор на British 
Council в България: „Това беше суперготин 
проект. Има много елементи в него, които 
ми харесват. Изнесеното студио например, 
което показва не просто, че радиото е мо-
билна медия и отива при хората – на мяс-
тото, където трябва да се случи събитието, но 

кани и публика, която да се включи в преда-
ване на живо, в реално време. По време на 
предаването за сър Стивън Рънсиман, което 
се проведе в сградата на British Council в Со-
фия, ние добавихме записване и стрийм ване 
на видео от мястото на събитието. Така то 
получи разгласа по различни канали и в 

различни формати. За събеседници бяха 
поканени много интересни хора, от които 
публиката научи много нови неща. За мен 
това предаване беше огромно удоволствие. 
Като цяло замисълът на проекта бе много 
интересен, а тази интерактивност и модер-
ност предразполагат към удоволствие.“ 

Жоржета Николова, координатор 
проекти във Фондация „Алтернатива 
в изкуството“: „Участието в проекта на 
творците, с които работи нашата фондация 
(художници професионалисти с уврежда-
ния), им даде трибуна и възможност да 
изразят своето отношение към София. 

Фондацията ни работи с тези творци от 
2005 г. Ние организираме ежегодни пле-
нери за тях, а нашата галерия „Алтер его“ 
предоставя на тези художници възмож-
ност за изява, това е тяхното пространство. 
Всички изложби са за сметка на фонда-
цията  – художниците не плащат наем, 

твърде често фондацията купува платна, 
материали за рисуване, рамки, за да им 
помогне да осъществят своята идея. В 
последните години организираме много 
съвместни изложби с творци, които нямат 
такива затруднения. Проектът даде още 
една трибуна за изява“.

Другите за проекта
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С любов към традициите

Програма „Европа“ I „Градът в миниатюри“ и „Традиции в съвременния град“

Район Нови Искър печели два пъти 
проекти по Програма „Европа“ на 
Столичната община, наречени „Градът 

в миниатюри“ и „Традиции в съвременния 
град“. И двете инициативи са в подкрепа 
на кандидатурата на София и Югозападния 
регион за Европейска столица на култу-
рата през 2019  г. И двете изяви събират 
много хора  – организатори, доброволци 
участници, публика. Това, което обединя-
ва изпълнители и зрители, е любовта към 
историята, фолклора и традициите, както 
и стремежът да се откроят предимствата и 
възможностите на район Нови Искър.

„Градът в миниатюри“
Изпълнението на първия проект  – 

„Градът в миниатюри“, започва с анкета, 
разпространена сред жителите на района. 
„Целта бе хората да определят кои са кул-
турно-историческите обекти на територията 
на „Нови Искър“, както и тези с важна архе-
ологическа стойност – църкви, манастири 
и други културни паметници“, разказва Да-

ниела Райчева, кмет на район Нови Искър. 
Районът е голям – обхваща 12 села и пет 

квартала, а разстоянието от единия до другия 
край е около 12-14 километра. С помощта на 
доброволци са проведени много срещи и раз-
говори на място с жителите. Има възможност 
и за онлайн гласуване на сайта на общината, 
както и в социалните мрежи. „В крайна сметка 
събрахме около 800 анкетни листи. В тях бяха 
изброени над 120 обекта – паметници от во-
енно време, партизански паметници, паметни 

плочи, природни феномени като Кътинската 
пирамида например. В списъка бяха и сгради-
те на известния архитект Георги Овчаров. Пър-
вата е кметството в с. Чепинци – с формата на 
слон, построена през 1934 г. по времето, когато 

кмет на Чепинци е бил Симеон Овчаров – брат 
на архитекта. Четири години по-късно пак по 
проект на арх. Георги Овчаров е построено и 
училището – с формата на отворена книга, 
погледната отгоре. В списъка бяха добавени 
и много църкви от региона“, обяснява Дани-
ела Райчева. В анкетите се включили хора с 
различно образование и на различна въз-
раст – най-младият участник е на 9 години, а 
най-възрастният – на 85. След това жители и 
гости на района избират измежду получилите 
най-много номинации 33 обекта с историчес-
ко, културно и обществено значение. Избрани 
са десет обекта, на които са направени профе-
сионални миниатюрни макети. „Изработена бе 
и една голяма релефна карта на района, върху 
която бяха поставени минимакети, отбелязва-
щи избраните с анкетите обекти. Макетите са 
изработени изцяло по подобие на сградите“, 
разказва Даниела Райчева. 

Следва поредица от изложби на „града 
в миниатюри“ – в центъра на София, като 
и на територията на район Нови Искър. 
Експозицията се разполага на открити 
пространства, където цели класове от 
ученици идват организирано, за да видят 
отблизо забележителностите на района. 
Макетите са мобилни, пътуват често и до 
днес, подклаждат любопитство и пораж-
дат желание обектите да бъдат посетени 
на живо. „Резултатът е, че така популяри-
зираме региона и неговото културно-исто-
рическо богатство и привличаме туристи. 
За това помага и издадената със средства 
от проекта двуезична рекламна брошура“, 
обобщава Даниела Райчева. 

„Традиции в съвременния 
град“

Вторият проект на район Нови Искър, 
финансиран по Програма „Европа“ на Сто-
личната община, се нарича „Традиции в 

„Слязохме по-близо  
до хората, установихме 

трайни връзки“

Заключителната вечер по проект „Традиции в съвременния град“ в Националния етнографски музей 
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съвременния град“. „Той беше по-сложен 
за изпълнение от първия, защото включва 
повече дейности, които се проведоха на 
открито, на четири възлови места в София. 
Идеята бе да популяризираме съхране-
ните през годините уникални за шопския 
край традиции и обичаи, да предоставим 
възможност на жители и гости на града да 
научат шопско хоро и ръченица, да пеят „Ой 
шопе, шопе“, да се снимат с автентична со-
фийска носия, да се научат да плетат на една 
кука или да изработят традиционни суве-
нири. Всичко това обединихме под общото 
„Вечер на традициите“, разказва кметът на 
района Даниела Райчева.

Вечерта на традиционните шопски 
хора и ръченици се провежда пред Народ-
ния театър „Иван Вазов“, където танцуват 
самодейни състави от района. Всички из-
пълнители участват на добра воля. „Много 
хора се наслаждаваха на танците им, много 
бяха и тези, които се учиха да играят шопско 
хоро или шопска ръченица, след като тан-
цьорите показаха стъпките. Една дама до 
мен например сподели, че се връща доста 
уморена след работа, но като гледа танците, 
умората ѝ изчезва и ще се прибере у дома, 
заредена с ентусиазъм. Туристите, които 
минаваха оттам, също бяха силно впечат-
лени“, спомня си Даниела Райчева. 

Следва „Вечерта на плетките“, която се 
провежда до фонтаните на НДК. По думи-
те на Даниела Райчева там се представят 
възрастни дами от района, които показват 
как се плете на една и на две куки, как се 
бродира. „На място, по време на откритите 
уроци, те изработиха различни подаръ-
ци – брошки, чантички, за преминаващите 
туристи. Някои от участничките бяха довели 
и внуците си, всеки от публиката, който има-
ше желание, можеше да се включи и да се 
опита да изплете или избродира нещо сам“, 
разказва Райчева. 

За място на третата изява – „Вечерта 
на песните“, е избрано пространството пред 
метростанция „Сердика“, където певчески 
групи от района с традиционни шопски но-

сии изнасят едночасов концерт с фолклорни 
изпълнения, типични за района. 

Четвъртата тематична проява по про-
екта, наречена „Вечер на творчеството“, 
се провежда на пешеходната зона на бул. 
„Витоша“. „Вечерта се превърна в голяма 
атракция за всички преминаващи, особено 
за чужденците. Те видяха демонстрации 
по рисуване върху керамика, украсяване 
на малки шишенца с ароматни подправки, 
направа на апликации. Чуждестранни гости 
на столицата имаха възможност да се вклю-
чат в инициативата, както и да си тръгнат с 
предмет, специално изработен за тях, който 

да отнесат в дома си като спомен от посеще-
нието си в България. Спомням си например 
как една девойка от Япония получи подаръци 
от български жени, както и усмихнатото лице 
на един мексиканец, на когото подариха пле-
тени неща. Такива моменти са много емоцио-
нални“, споделя Даниела Райчева.

Заключителната вечер по проекта 
„Традиции в съвременния град“ е в На-
ционалния етнографски музей, където 
сформираните четири доброволни групи от 
район Нови Искър представят традициите и 
обичаите на шопския край. По проекта е из-
дадена и луксозна четириезична брошура. 

Корицата на изданието „Традиции в съвременния град“
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Доброволците 
И в двата проекта участват много 

доброволци от района. По първия – „Градът 
в миниатюри“, в проучването на обществено-
то мнение за определяне на приоритетните 
обекти в района активно се включват доб-
роволци от неправителствени организации, 
училища, пенсионерски клубове. Работни 
групи – пак от доброволци – правят обоб-
щение и анализ на резултатите от анкетата. 
Участниците в тематичните вечери по вто-
рия проект – „Традиции в съвременния град“, 
също са доброволци: самодейни състави, 
представители на училища и читалища, от 
пенсионерските клубове в района, както и 
от районната администрация. „Не сме има-
ли проблеми с набирането на участници, 
поканихме ги чрез интернет и в лични 
разговори. Не е невъзможно да мотивираш 
хората. Всички те идват заради каузата. В 
крайна сметка установихме полезно взаи-
модействие между гражданското общество и 
местната власт в района“, обобщава Даниела 
Райчева.

Реализацията на проектите премина-
ва без съществени трудности. „По принцип 
процедурата със съгласуването на такъв 
род мероприятия, които се провеждат на 

открито и с много хора, е свързана с много 
институции, за да се гарантира сигурност, да 
се осигурят ток, транспорт и т. н. Проблем 
може да възникне с озвучаването или с 
мястото на събитието – ако например до 
него е трудно да се доставят с транспорт не-
обходимата техника за озвучаване, маси, 
столове, шатри. Страхувахме се да не зава-
ли. Имаше стресови ситуации, но винаги се 
намира решение, защото това са преодоли-
ми трудности“, коментира Даниела Райчева. 

Ползите
„Свързващата нишка между двата 

проекта е идеята да бъде популяризиран 
районът като част от столицата. Искахме да 
покажем, че Нови Искър има оправдано 
самочувствие на район, богат на култура, 
традиции, фолклор, обичаи, съхранили се 

през годините. Общата цел бе да запалим 
искрата, да представим региона пред пове-
че хора“, коментира Даниела Райчева.

От реализацията на проектите печелят 
и хората, и общината. „И двата проекта са 
визитка, която върви пред нас. Запознахме 
мнозина с богатството на региона, с тради-
циите, запазени от неговите жители, наме-
рихме приятели. Проектите ни помогнаха 
да популяризираме не само района, но и 
нашия сайт, и фейсбук страницата ни. Хубаво 
е, че покрай проектите се запалихме за нови 
креативни идеи. Видяхме, че една цел, една 
задача е доведена докрай от нас като екип 
и това ни сплоти още повече“, обобщава 
Даниела Райчева.

По думите ̀и хората в общината натруп-
ват добър опит с реализацията на проекта. 
„Научихме се да се справяме в различни си-
туации, които изискват бързи решения. Сля-
зохме по-близо до хората, проведохме мно-
го срещи с жители на района, установих ме 
трайни връзки. В крайна сметка админи-
страцията и жителите намериха пресечна 
точка, а не са на два различни полюса. Освен 
това в общината изградихме капацитет за 
работа с набор от документи, с институции, 
за следене и спазване на срокове. Създа-
дохме контакти с други неправителствени 
организации, както и други много важни 
връзки“, изброява Даниела Райчева.

На въпрос „какво помогна, за да се 
случат нещата“, Райчева отговаря: „Наша-
та добронамереност, желание, екипност. 
Хората, ангажирани с проектите, са млади, 
обичат да рискуват, по-лесно се палят за 
новите идеи. Колегите си помагат, затова и 
резултатите са добри, а самочувствието – 
по-голямо.“ 

Устойчивост
„Градът в миниатюри“ е постоянна екс-

позиция, която се представя по време на 
всички събития на район Нови Искър. „Въз-
намеряваме в бъдеще да обособим място 
за културно-информационен център с цел 

Програма „Европа“ I „Градът в миниатюри“ и „Традиции в съвременния град“

 „Искахме да покажем,  
че Нови Искър е район,  

богат на култура,  
традиции, обичаи“
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популяризиране на района. Първата стъпка 
е направена, сега търсим подходящо поме-
щение. Искаме да направим младежки цен-
тър със собствена програма – за култура, 
изкуство, дебат. „Традиции в съвременния 
град“ вече очерта рамката в тази посока“, 
казва Даниела Райчева. 

С реализацията на втория проект об-
щината събрала много идеи, свързани с 
фолклора и популяризирането на фолклор-
ните състави на територията на района. 
„Приложихме в някои от училищата в района 
открити уроци, по време на които децата се 
учат да изработват сами различни бижута, 
да плетат, да бродират, да намерят своето 
хоби. Имаме идея за по-големи проекти – 
например да организираме цял фестивал“, 
споделя Даниела Райчева. Тя е категорична, 

че реализацията на двата проекта – „Градът 
в миниатюри“ и „Традиции в съвременния 
град“, не е била възможна без подкрепата 
на Програма „Европа“ на Столичната общи-
на. „Изработването на макетите по първия 
проект беше направено от професионали-
сти, това е скъпа дейност и сумата не може 
да бъде набрана чрез дарения например. 
Осигуряването на озвучаването на четирите 
сцени по втория проект, наемането на зала 
за заключителната среща, отпечатването и 
разпространението на брошурите също не 
може да стане без пари. А тях трудно бихме 
могли да осигурим без подкрепата на Сто-
личната община“, казва Райчева. И изброява 
предимствата на Програма „Европа“: не е 
сложна, изискванията за кандидатстване 
са облекчени, а формулярите са достъпни. 

„Правилата за отчетност са разписани мно-
го добре и няма нужда от хора, които да са 
специалисти само в изготвянето на отчетите, 
както е нужно за някои други програми“, 
посочва Даниела Райчева. 

По думите ѝ по брой спечелени про-
екти миналата година район Нови Искър е 
на второ място по Програмата „Зелена Со-
фия“ и на първо – по Програма „Култура“ 
на Столичната община. „Имаме спечелен 
проект по оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“, която финансира 
изграждането на защитено жилище за 
шестима младежи. По ОПАК също имаме 
проект за повишаване квалификацията на 
служителите от администрацията. Всички 
проекти се пишат с хъс, с желание да се 
случат“, обобщава Даниела Райчева.

Проект: „Градът в миниатюри“
Година на изпълнение: 2012
Бюджет: 19 590 лв.
• Анкетирани: 796 души
• Отчетени са около 160 гласувания средно на ден. 
Курилският манастир „Св. Иван Рилски“ събира най-много гласове, следват църквата 
„Св. Николай“ в кв. Славовци – град Нови Искър, и манастирът „Св. Три Светители“ до 
село Чепинци.
• Изработени са 10 макета на културно-исторически обекти от район Нови Искър.

Проект: „Традиции в съвременния град“
Година на изпълнение: 2013
Бюджет: 12 600 лв.
• Открити четири минисцени за специални тематични „Вечери на традиции“. 
• Целевата група на проекта обхваща представители от седем детски градини, шест 
основни училища с 1382 ученици, едно средно общообразователно училище със 750 
ученици, младежи, включени в 16 фолклорни формации към читалищата в района, 
хора в активна трудоспособна възраст, пенсионери, членуващи в 20 пенсионерски клуба 
с членска маса от 1800 души. 
• Изготвена и отпечатана е четириезична луксозна брошура „Традиции в съвременния 
град“ (на български, испански, английски и френски език) в тираж 2000 броя. 
• Отпечатани са 80 афиша по проекта.
• Изготвена е релефна карта на района. 
• Отпечатана е двуезична луксозна брошура.

Проектите

Даниела Райчева е завършила, 
специализирала и работила в сфе
рата на публичната администрация. 
Преди да поеме поста кмет на район 
Нови Искър е била един мандат 
общински съветник в Столичния 
общински съвет. От ноември 2011 г. 
е кмет на столичния район Нови 
Искър.
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Терминът иновация произлиза от ла-
тинското novatio. А innovatio, преве-
дено буквално, означава „по посока 

на изменението“. Промяна в посоката 
на мислене е и една от целите, които си 
поставя екипът на „ГИС Трансфер център“ 
с реализацията на проекта „Насърчаване 
на иновациите в културната индустрия на 
столицата“. Той е финансиран по Програма 
„Европа“ на Столичната община и е изпъл-
нен в партньорство с община „Овча купел“.

„Искахме да насърчим гражданите на 
София да мислят иновативно и да предло-
жат нововъведения в една нетипична об-
ласт – културната индустрия, като нов сек-
тор за развитие на столичната икономика. 
Дейците на културата често се оплакват, че 
нямат финансиране. Ние, дейците на наука-
та, също обичаме да се жалваме, че няма 
пари за научни изследвания. Но проблемът 
си е наш. Трябва да мислим иновативно и 
да се научим да предлагаме нашите знания, 

умения и артистичност на пазара“, обяснява 
философията на инициативата проф. Кос-
тадин Костадинов, ръководител на „ГИС 
Трансфер център“ и на проекта.

Фондацията има дългогодишен опит 
в областта на иновациите  – основана е 
през 2000  г. и основната ѝ цел е транс-
фер на научноизследователски резултати, 
технологии и нововъведения. Професор 
Костадинов е автор и съавтор на над сто 
научни публикации, дванадесет патента и 

Конкурс за иноватори

Програма „Европа“ I Насърчаване на иновациите в културната индустрия на столицата

Кметът на София Йорданка Фандъкова на откриването на изложбата в сградата на БАН
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пет заявки за патенти в областта на робо-
тиката и автоматизацията. Ръководил е 
екипи, изпълняващи международни про-
екти, включително и по няколко рамкови 
програми на ЕС за наука и технологично 
развитие. 

Тъкмо този опит помага на „ГИС Транс-
фер център“ да спечели финансиране и по 
Програма „Европа“ на Столичната община. 
В основата на одобрения проект е организи-
рането на конкурс за иновации в културната 
сфера. 

„Проектът бе продължение на дей-
ността ни, той допълва пъзела в областта 
на иновациите, който подреждаме успеш-
но вече толкова години“, обобщава проф. 
Костадинов. 

Екипът на проекта подготвя формуля-
ри за кандидатстване, изработва критерии 
за оценка, избира приоритетни области. 
Няма ограничения за участниците – граж-
дани, фирми, неправителствени организа-
ции, обединения. Отличието е за идеята, а 
не за реализацията ѝ. 

„Накарахме участниците да мислят в 
определени рамки чрез подбор на актуал-
ни сектори в културната индустрия: обекти, 
сгради, архитектурни паметници, религи-
озни храмове, манастири, музеи, паркове, 
туристически маршрути и пътеки“, обяснява 
проф. Костадин Костадинов. 

Критериите за оценка включват но-
вост, приложимост и съответствие с при-
оритетите на конкурса. В журито влизат 
изобретател, представител на Агенцията 
за развитие на София, кметът на община 
„Овча купел“, а председател без право на 
глас е проф. Костадинов. Експертна коми-
сия начело с проф. Светлана Куюмджиева 
от Института за изследване на изкуствата 
и член-кореспондент на БАН прави пред-
варителна селекция на новаторските идеи.

Времето за кандидатстване обаче 
съвпада с летните ваканции и това налага 
първоначално обявеният срок за участие 
да бъде удължен. От това разтягане про-
изтичат и най-големите страхове за екипа 

на проекта – дали времето ще стигне, за 
да се изпълни в срок замисленото. „Бяхме 
бързи в предварителната подготовка на 
конкурса, но нямахме сигурност дали за 
това кратко време ще имаме достатъчно 

на брой качествени иновативни про-
екти. Помогна ни нашият опит, както и 
изградената мрежа с редица партньори. 
Разбрахме обаче, че хората са жадни за та-
кива предизвикателства“, разказва проф. 
Костадин Костадинов.

Технологии, музика, 
архитектура

Конкурсът провокира 35 участници. 
Идеите за иновации са в различни обла-
сти – технологии, музика, архитектура...

Холографски музеен пътеводител, 
иновативно приложение за смартфони, 
улична интерактивна лампа, проект за 
архитектурна сграда във формата на шах-
матна фигура, наречена „Царицата на Со-
фия“, художествени фонтани. Това са част 
от предложените нововъведения, борещи 
се за отличие в конкурса. Някои от тях са 
защитени и с патенти.

Журито присъжда първата награда на 
неформална група от млади музиканти за 
идеята да популяризират класическата му-
зика по нестандартни начини – например 
да се правят концерти на нетрадиционни 
места, да се свири по-малко позната в 
България музика, да се изявяват опитни, 
но и млади таланти. Второ място пече-
ли фирма, която представя иновативни 
лампи с нов архитектурен дизайн, реги-
стриран в Патентното ведомство. Трета е 
разработката на интерактивна карта „Со-

 „Трябва да се научим 
да предлагаме нашите 
умения и артистичност 

на пазара“
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фийската съкровищница“ за 100 културни 
и исторически обекта и забележителности 
в столицата.

За всички предложения, участвали в 
конкурса, са изработени информационни 
табла в размери 0.75/1.20 метра, предста-
вени на специална изложба в зала „Акаде-
мика“ в централната сграда на БАН. Излож-
бата е открита от кмета на София Йорданка 

Фандъкова, която подробно се запознава с 
всяка от представените идеи.

Работата по проекта завършва със 
заключителна конференция и издаването 
на брошура, която, освен че представя 
иновативните разработки, участвали в кон-
курса, съдържа насоки и описва дейности 
за разнообразяването на туристическата 
индустрия в столицата. 

А след това
Експертите на „ГИС Трансфер център“ 

подкрепят участниците в конкурса, по-
търсили съдействие след приключването 
му – с информация, регистрация на фир-
ма, оформяне на проектно предложение, 
подготовка на бизнес план, консултации за 
източници на финансиране. „За да види бял 
свят един проект, той се нуждае от кръв, а 
кръвта е финансирането. Затова подпома-
гаме тези, които се обръщат към нас, за-
щото ние сме нещо като научно аташе или 
иновационен ментор, който съпровожда 
авторите и фирмите“, казва проф. Костадин 
Костадинов. 

Едно от иновационните предложения, 
участвало в конкурса, получава реализация 
чрез Асоциацията за развитие на София, 
друго печели финансиране по програма 
„Конкурентоспособност“, а екипът, отличен 
на първо място, през 2014 г. получи подкре-
па от Програма „Европа“.

„На община „Овча купел“ предложих-
ме методика за провеждане на подобни 
конкурси и обучихме двама души – млади 
хора. А темата за насърчаването на град-
ското развитие чрез иновативни дейности 
влезе като приоритетна област в Програма 
„Европа“ на столичната община за 2014 г. И 
това е най-голямата ни гордост от реализа-
цията на проекта“, обобщава проф. Костадин 
Костадинов.

За натрупания опит: Събрахме 
опит в една нова за нас сфера – културната 
индустрия. Извървяхме с колеги пътя от 
идеята за иновация до намирането на фи-
нансиране за реализацията ѝ. Столичната 
община обяви насърчаването на градското 
развитие чрез иновативни дейности като 
приоритетна област в Програма „Европа“ 
за 2014 г. Догодина ще има продължение 
на този конкурс, той ще даде възможност 

и на ученици да се включат с предложе-
ния. 

Най-яркият спомен: Многото хора 
по време на откриването на изложбата с 
участващите предложения в конкурса за 
иновации в културната индустрия. Видях 
озарена и въодушевена публика, хора, кои-
то са ангажирани емоционално. Изложбата 
беше добро място за нови познанства, по-
соки, обогатяване.

Проф. Костадин Костадинов за работата по проекта:

Програма „Европа“ I Насърчаване на иновациите в културната индустрия на столицата

проф. Костадин Костадинов, Ирина Йорданова – председател на Програма „Европа“, и Христина 

Семерджиева – кмет на район Овча купел, при обобщаване на резултатите по проекта
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Проф. д-р на физическите науки 
Симеон Съйнов от БАН, управител 
на „Холобул“ ООД: „Заедно с брат ми – 
проф. Венцислав Съйнов, участвахме в 
конкурса за насърчаване на иноваци-
ите в културната индустрия на София 
с проект за създаване на холографски 
музеен пътеводител. Холографските из-
ображения дават възможност на тури-
стите да се запознаят с богатата история, 

култура и архитектура на страната ни, 
без да е задължително да са посетили 
мястото, където се намират различните 
артефакти. Конкурсният ни проект е част 
от дългогодишния ни труд в областта на 
нано-технологичните холографски свет-
лочувствителни среди и е защитен със 
седем патента, съпътстващи определени 
стъпки по пътя на реализацията. Конкур-
сът за иновации в културната индустрия 

на София ни даде трибуна, възможност 
да представим наша разработка пред 
широка публика. След това създадохме 
т. нар. спин оф (spin-off ) компания, за да 
комерсиализираме знанията и умения-
та на изследователския екип. Като цяло 
дейността на тази фирма се подкрепя 
чрез проект, финансиран от оперативна 
програма „Конкурентоспособност“.

Антония Евгениева (пианист), 
председател на управителния съ-
вет на сдружение „Арте Класика“: 
„Кандидатствахме като неформална 
група от млади музиканти в конкурса за 
насърчаване на иновациите в културната 
индустрия на София, организиран от „ГИС 
Трансфер център“ през есента на 2012 г. 
Идеята ни бе да популяризираме класи-
ческата музика по нестандартни начини. 
Спечелихме първа награда. Това ни амби-
цира и през март 2013 г. регистрирахме 

сдружение с нестопанска цел в общест-
вена полза – „Арте Класика“. В рамките 
на една година успяхме да реализираме 
над десет концертни изяви в София и 
една в Стара Загора. Сътрудничим си с 
над двадесет артисти, които са лауреати 
на международни и национални кон-
курси, участници в престижни световни 
фестивални и културни събития. Те жи-
веят и творят в София, Истанбул, Лондон, 
Мичигън, Мюнстер, Мюнхен и Ню Йорк. 
Тази година нашето сдружение спечели 

проект по програма „Европа 2014“ на 
Столичната община. С него доразвиваме 
същата идея – да популяризираме кла-
сическата музика чрез новаторски идеи 
и практики. Целта е да достигнем до ши-
роката публика, да дадем възможност за 
развитие на младите музикални таланти 
на България, както и на млади български 
и чуждестранни изпълнители да изнасят 
концерти в страната. Концертите са под 
надслов: „София поздравява Европа и 
света“.

Другите за проекта

Проект: „Насърчаване на иновациите в културната индустрия на столицата“
Година на изпълнение: 2012
Бюджет: 15 770 лв.
Целеви групи: Граждани на столицата, насърчавани и подпомагани в разработването на иновации в културната индустрия; районни 
администрации, подкрепени да обслужват  и активизират гражданите не само за иновации в културната индустрия, но и за участието им 
в инициативи и програми, свързани с културния живот на София.

„ГИС Трансфер център“ е независима структура за трансфер на научноизследователски резултати, технологии и иновации за об-
ществена полза. Разполага с мрежа от 22 центъра, работи в сътрудничество с фондация STEINBEIS – Германия, която е и сред основните 
учредители. Експертите на „ГИС Трансфер център“ са участвали в разработването и изпълнението на над 30 иновационни и технологични 
проекта за фирми от химическата промишленост, машиностроенето, енергетиката, хранителните технологии.

Проектът

Организацията
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Как градските публични пространства 
да се превърнат в медиатори на кул-
тура? Как да се рекламират и популя-

ризират оригинално и ефективно културни 
проекти и събития в градска среда? 

Отговор на тези въпроси дава „Градска 
медия за култура“ – проект на Сдружение 
„Трансформатори“, финансиран от Програма 
„Европа“ на Столичната община.

„На практика ние предложихме идей-
на концепция за културното излъчване на 
София“, обяснява ръководителят на проекта 
арх. Делчо Делчев. Освен него в екипа се 
включват и други архитекти – членове на 
сдружението: Валери Гюров, Гергана Тилева, 
Георги Митков, както и трима практиканти – 
Иван Бонев, Лидия Манолова, Александър 
Тодоров. 

„Градска медия за култура“ е поредното 

предизвикателство пред „Трансформатори“ 
-те, обединени от идеята да променят сре-
дата, в която живеем, да прибавят смисъл и 
естетика в градския ни живот. 

Защо
Реализацията на замисленото започна-

ла с изследване на европейските практики 
за популяризиране на културни събития. 
Паралелно с това Центърът за неформално 
образование и културна дейност АЛОС  – 
партньор по проекта, направил проучване 
как комуникират българските държавни и 
неправителствени институции, как изпращат 
своите послания до хората, как разпростра-
няват информация за изявите и услугите си 
в сферата на културата. 

„В анкетата участваха 108 организации 
и артисти. Проучването показа, че всички те 

имат ограничен финансов и човешки ресурс, 
за да рекламират културните събития, които 
организират. Стана ясно също, че всички те 
използват традиционни средства за рекла-
ма – плакати, билборд, медии, които обаче 
са скъпи и невинаги са по възможностите им. 
Анкетата показа още, че като цяло каналите 
за информиране са недостатъчни, а част от 
организациите дори не ги познават“, обоб-
щава резултатите арх. Делчо Делчев. 

Къде 
След изясняване на реалностите екипът 

започва да търси отговор на въпроса къде в 
града може да се рекламират културни съби-
тия. Архитектите изследват и описват налич-
ните и възможните места (пътища, градски 
транспорт, паркове и др.), както и външните 
съоръжения в столицата. После анализират 

Градска медия за култура

Програма „Европа“ I Градска медия за култура

Трансформатори
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ползата от тях и споделят множество идеи 
за нетрадиционни информационни канали, 
както и за използването на вече познатите 
по нов начин. Например – велоалеите, върху 
които могат да бъдат поставени обозначи-
телни стрелки и знаци, упътващи премина-
ващите към най-близките културни обекти, 
или информационни послания върху улични 
стълби, или брандиране на аксесоари – под-
ложки, салфетки, хартиени чаши в заведения 
за хранене...

Специално организирана творческа ра-
ботилница стимулира процеса на измисляне. 
В нея участват над 20 младежи (студенти по 
архитектурата, дизайн, комуникации, както 
и професионалисти), които научават за рабо-
тилницата от специална обява. Въвличането 
на млади хора с творческо мислене и хъс е 
практика за Сдружение „Трансформатори“, 
което има своя „Лаборатория за градски 
дизайн“ – съвместна инициатива на Архите-
ктурния факултет на Университета за архитек-
тура, строителство и градоустройство (УАСГ). 
Резултатът е: многообразие от идеи, ориги-
налност в решенията, гражданска активност. 

Как
След поредица от мозъчни атаки еки-

път на проекта изготвя подробно описание на 
множество възможни оригинални решения 
за комуникация в градска среда. Всички те 
са придружени от информация за местата, 
където могат да бъдат използвани, и кон-
кретните стъпки, нужни за реализацията 
им – например обявяване на конкурс или 
обществена пръчка, наемане на хора и др. 

Предложенията включват интерактивни 
табла, на които да се рекламират културни 
събития, но и различни лични обяви; мулти-
медийна мебел с възможност за преглеж-
дане и прослушване на обяви и реклами; 
обозначителни балони. Екипът на „Градска 
медия за култура“ въвежда и нови понятия. 
Например културопоказател, който ори-
ентира за локални събития и може да бъде 
изграден по няколко начина – маркировка 
върху настилката, поставяне на временни 

знаци или на насочващи табели. Или спирко-
фон – рециклиран уличен телефон, свързан 
с нов интерактивен звуков канал за популя-
ризиране и споделяне на културни събития, 
поставен на ключови спирки на градския 
транспорт. А също и инфопавилион, който 
може да служи и като сергия за произведения 
на дребни занаятчии, и като информационен 
пункт. Сгъваема микросергия с място за ся-
дане пък би могла не просто да унифицира 
работното място на уличните търговци, раз-
положени върху щайги, маси, кутии, но и да 
служи като своеобразен канал за представяне 
на автентични български продукти. 

За да покаже как могат да се случват 
нещата, екипът на проекта изработва пет 
прототипа на медийни съоръжения. Общо-
то между тях е: хитра идея, оригиналност и 
функционалност. 

Радиоточката например е инсталация 
прототип, която излъчва специално под-

готвена радиопрограма. „По същество това 
е малко радио с бутон, но не за усилване 
или намаляване на звука, а за смяна на съ-
държанието“, обяснява арх. Делчо Делчев. 
Изработеният модел е поставен в безистена 
на НАТФИЗ на столичната улица „Раковски“ 
и излъчва в продължение на една седмица 
специално подготвени записи – музикален 
фон плюс културна информация. Минувачите 
са приканвани да натиснат бутона, за да чуят 
съобщения за избрани събития от деня – 
концерти, изложби, спектакли. Анонсите са 
представени артистично и с чувство за хумор. 
Едноседмичната програма е осъществена в 
партньорство с екип от Радио София. 

Културоматът на „Трансформатори“-
те пък е вдъхновен от съществуващите 
разплащателни терминали, но с добавка – 

навигация за културни събития. Прототипът 
съдържа сензорен екран, печатащо устрой-
ство, озвучителна система, прожекционен 
апарат и компютър. Съоръжението позво-
лява ограничен достъп до сайтове, свързани 
с културния живот на столицата. Освен това 
дава възможност за разпечатване на инфор-
мация или карта на културни обекти, както и 
за прожектиране на кратки видеоклипове. 
Ако бъде снабден с четец за банкови карти 
и монети и принтер, апаратът ще предложи 
също покупка на билети за културни събития. 
Замислен е да се използва главно в сгради, 
но е възможно да бъде разработен вариант 
и за външна среда. Прототипът на културо-
мата е използван по време на фестивала Sofia 
Architecture Week, за да предложи достъп до 
няколко интернет страници.

Параванът за контейнери е модулна 
система от плоскости и носеща конструкция, 
които не само скриват различни по размери 
и тип контейнери за смет в столицата, но и 
позволяват реклама на различни културни 
събития. За целта към паравана са прикре-
пени специални защитени от влага прозрач-
ни джобове, в които могат да се поставят 
различни печатни материали  – брошури, 
картички, обяви, плакати. Прототипът пред-
лага решение не само за популяризиране на 
културни инициативи, но и за спиране на без-
разборното лепене на плакати, така обичайно 
за градската среда.

Прожекционната лампа, създадена по 
линия на проекта, е хибрид между улична 
лампа и прожектор. В нея могат да се по-
ставят прозрачни плаки с информация за 
културни прояви и да се прожектира върху 
уличната настилка например. „Това е ниско-
бюджетна и ефективна реклама“, коментира 
инж. Делчо Делчев. Прототипът е разработен 
като самостоятелно осветително тяло, което 
може да се монтира към уличен стълб и ра-
боти под напрежение от 12 волта. За прила-
гането му в градска среда обаче – например 
в подлези и паркове, са необходими транс-
форматор или соларно захранване, уточняват 
от екипа. 

„Предложихме идейна 
концепция за културно 

излъчване на София“
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Програма „Европа“ I Градска медия за култура

Медийният куфар на „Трансформа-
тори“-те е „малкият брат на културомата“. 
„Идеята е в обикновен стандартен куфар 
да бъдат вградени прожекционен апарат и 
озвучителна система, които да бъдат лесно 
преносими, но и защитени от влага и удар“, 
обяснява арх. Делчев. Прототипът има 
собствено ел. захранване, което позволява 
използването му и в нетрадиционна град-
ска среда – достатъчно е да има стена, под, 
таван. Ако е снабден с обикновен статив, 
удобството от работата с медийния куфар на 
всякакъв терен е гарантирано, смята екипът 

на проекта. Куфарът дава възможност как-
то за презентиране, така и за „партизанско“ 
представяне на културни събития. Екипът 
на проекта препоръчва устройствата да са 
собственост на общинските администра-
ции и да се отдават под наем на читалища, 
училища, самодейни групи, артисти и други 
ентусиасти.

Накъде
Всички идеи и концепции на екипа по 

проекта са систематизирани и оформени като 
цялостна проектна стратегия за комуникира-

не и популяризиране на културни събития и 
организации и издадени като албум. 

На специално организирана изложба по 
време на Sofia Architecture Week 2012 екипът 
представя своята концепция за медийна ин-
фраструктура, както и реализираните про-
тотипи с техните технически, икономически, 
функционални и художествени параметри. 
Финалът е еднодневен форум за отчитане на 
свършеното и за обсъждане на стратегията 
„Градска медия за култура“ и нейното бъдещо 
развитие и реализиране.

Един от прототипите намира прило-
жение извън София по линия на „Загорка 
Зелен фонд“. През 2013  г. пивоварната 
компания финансира на конкурсен прин-
цип монтирането на четири прожекторни 
лампи в паркове и градини на територия-
та на Стара Загора. Чрез съоръженията 
се прожектират ключови послания на 11 
неправителствени организации, отклик-
нали на поканата да участват с материали 
и презентации на своята дейност. Подо-
брени и усъвършенствани прожекционни 
лампи на „Трансформатори“ участват и в 
Нощта на музеите и галериите в Пловдив 
през 2014 г.

За целта на 
проекта:  Съз-
даване на ясна 
к о н ц е п ц и я  з а 
прос транс твени 
обекти, реализа-
цията на която да 

подобри градската среда и обществени-
те пространства, пренаситени с конвен-
ционални средства за комуникиране на 
културни събития – например с плакати, 
както и с мощните недотам екологосъо-
бразни винилови екрани.
Искахме да помогнем рекламирането 
на културни събития да се случва по-до-
бре – по-ефективно за рекламиращата 

институция и по-щадящо за градската 
среда.
За работата с общината: Не случайно 
търсим подкрепата на общината, защото 
е добре тя да е въвлечена и да подкрепя 
идеите, свързани с промяна на градската 
среда. Взаимодействието с администра-
цията е начин добрите предложения да 
се реализират и да бъдат устойчиви във 
времето.
За натрупания опит: Готините хрум-
ки еволюираха в прототипи. Работата по 
проекта ни позволи да експериментира-
ме, да тестваме моделите, да работим с 
нови материали и технологии.
За трудностите: Когато експерименти-

раш, винаги има опасност нещата да не 
се случат. Но това не е страх, а рискове, 
които се опитваме да контролираме. 
Най-трудното при всички проекти, кои-
то сме печелили досега, е да успеем да 
се вместим в бюджета и в същото време 
да сме доволни от резултата. Много от 
идеите ни трудно се напъхват в опреде-
ления бюджет, защото правим сериозни 
проучвания плюс експериментална част, 
съпътствана с покупка на материали и 
много труд. Целта ни обаче никога не е 
била просто да похарчим едни пари. За-
това обикновено разчитаме не само на 
един източник на финансиране, а търсим 
и други възможности.

Арх. Делчо Делчев за работата по проекта и поуките:
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Проект: „Градска медия за култура“
Година на изпълнение: 2012
Бюджет: 26  970 лв.
Партньори: Асоциация за развитие на София, Фондация „София за култура и изкуства“, Фондация за градски проекти и изследвания, 
Фондация „Бюро Култура“ (проект Let’s Play Culture), Медиа С / New Moment, Студио за графичен дизайн „Моаре“, АЛОС – Център за 
неформално образование и културна дейност, УАСГ, НХА.
• Включва: проучване, пространствено и обектно планиране, изработване на пет прототипни макета, отпечатване на брошура, органи-
зиране на изложба и семинар. 
• В проучването участват пет държавни институции, 10 търговски организации, 48 неправителствени организации, 20 читалища, седем 
неформални групи, 17 индивидуални артисти, една финансираща организация.
• По време на творческата работилница са изведени 40 идеи, концептуално описани и скицирани.

Проектът

„Трансформатори“ е сдружение, което се занимава с проблемите на градската среда, архитектурата и дизайна. Сдружението се стреми 
да налага добри практики, да утвърждава конкурсното начало на всички нива, да реализира съвместни инициативи със специализираните 
учебни заведения в областта на строителството и архитектурата. Сдружението е реализирало множество оригинални проекти, сред които 
изрисуването на ел. кутиите по столични улици, осветяването на сухото езеро в парка на Военна академия със светещи бидони, пълни 
с вода, изработването на термопалатка за бездомник от велпапе, винил и европалети, модернизиране на междублокови пространства, 
поставяне на дизайнерски пейки и велостойки в столицата и много други.

Организацията

Биляна Нешева, директор на фонда-
ция „Бюро Култура“ (Let's Play Culture): 
„Градска медия за култура“ е много любопи-
тен проект, който дава интересни решения за 
създаване на канали за комуникация на кул-
турни събития в градска среда. При познатите 
канали комуникацията, специално за културни 

събития, се губи в рекламирането на бизнес 
продукти или комерсиални инициативи. Сдру-
жение „Трансформатори“ предложи цялостна 
концепция, която съдържа предложения за 
нови комуникационни канали, за усвояване 
на нови пространства плюс нови технологични 
решения. Благодарение на организираната по 

време на изпълнението на проекта творческа 
работилница бяха предложени много инте-
ресни и новаторски идеи, повечето от които за 
съжаление не са реализирани. Ясно е, че става 
въпрос за голяма инвестиция, но ако тя бъде 
направена, посланията за културни прояви със 
сигурност ще достигат по-лесно до публиката.

Росица Маринова, координатор на 
проекти в Центъра за неформално 
образование и културна дейност 
АЛОС: „Проектът „Градска медия за култура“ 
е изключително интересен и новаторски. 
Нашият център направи предварителното 
проучване сред културните институции за 
комуникационните канали, които използват 
при рекламирането на своите събития и ус-
луги. Анкетата недвусмислено показа, че ор-
ганизациите в сферата на културата не могат 
да се преборят с конвенционалната реклама 
на юридически лица със стопанска цел, която 

бълва интензивно масови комерсиални пос-
лания, сред които културните събития нямат 
шанс. Установихме, че чуваемостта за едно 
културно събитие е много трудна, защото над 
70% от институциите в тази сфера нямат бюд-
жет за реклама и затова се спасяват поеди-
нично. Пакетът от материали и обобщените 
резултати, свързани с проекта „Градска медия 
за култура“, бяха предоставени безвъзмездно 
на организациите, участвали в анкетата. Об-
ратната връзка с участниците им помогна да 
се преориентират и да поставят методите за 
привличане на публика сред приоритетите си. 

Отчетохме последващ интерес от страна на 
някои от организациите към предложените 
в концепцията идеи. За съжаление малка 
част от организациите са в състояние да ги 
приложат директно, но творческите хитринки 
привличат вниманието им. Предложенията в 
концепцията, разработена от екипа на проек-
та, са свързани с промяна и инвестиции на 
общинско ниво. Неправителственият сектор 
е доста гъвкав, но генералната посока може 
да дойде само от местната власт, защото 
засяга цялостната визия и отношение към 
градската среда.

Другите за проекта
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Изкуство за надежда и спасение

Добре дошли в света на един худож-
ник. Запознайте се с него. Можете 
да се сприятелите, да се посмеете, 

да помечтаете и дори да поплачете заедно. 
Защото той събира в едно Дон Кихот, Дядо 
Коледа и Мечо Пух. Поне за хората, на които 
е помогнал, той със сигурност е такъв. 

Теодор Лулчев е завършил индустри-
ален дизайн в Националната художествена 
академия през 1990 г. Занимава се с гра-
фичен дизайн. Има ателие за скулптура и 
бижута. Няколко години е част от софий-
ския бохемски кръг. След това заминава 
за Дания и работи повече от десет години 
в Копенхаген. Зад гърба си има много из-
ложби и проекти, реализирани в България 
и чужбина. Преподава графичен дизайн в 
Нов български университет. 

Според Теодор Лулчев, когато извър-
виш един път, би трябвало да си доволен, но 
животът ти не е пълноценен, ако е подчинен 
само на грижата за себе си. 

Затова и последните четири години 
от живота на художника имат друг фокус – 
посветени са на желанието да помага на хо-
рата, които изживяват криза и имат нужда 
от помощ. Онези полупризрачни същества с 

изпразнен поглед, които системата и обще-
ството са отхвърлили и обикновено предпо-
читат да не забелязват. Хора, чийто проблем 
не може да бъде решен с подхвърлените 
в картонената кутийка 50 стотинки. Теодор 
Лулчев е насочил енергията си в една нова 
форма на социално предприемачество.

Положителни  
чужди практики

Така художникът става директор на 
първото за България училище за само-
помощ на датската фондация „Кофоед“. То 
е 16-ото в Европа. Такива училища има в 
Чехия, Полша, Унгария, Украйна, Естония 
и др. Основен принцип на обучението е 
„помощ за самопомощ“. Първото училище 
„Кофоед“ е създадено през 1928 г. в Дания, 
а работата му се основава на християнските 
и хуманните принципи. То помага на хората 

Програма „Европа“ I Изкуство за всеки

Теодор Лулчев
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със социални проблеми чрез образование, 
консултиране, а в бъдеще – и настаняване. 
„Кофоед“ е система за образование на хора, 
ясно и съзнателно решени да променят на-
чина си на живот“, описва Лулчев.

През 2009 г. директорът на социални 
дейности към Столичната община отива в 
Дания и се запознава с модела на учили-
щето за самопомощ там. След това веднага 
взема решението, че ще помогне.

За да го има училището, трябва сграда. 
Необходима е и финансова подкрепа. „Кофоед 
училища за самопомощ – България“ се нами-
ра в сграда, предоставена от Столичната об-
щина безвъзмездно. А проектът му „Изкуство 
за всеки“ е подкрепен финансово от Програма 
„Европа“ на общината. Теодор Лулчев разчита 
институцията да продължи да го подкрепя и 
участва с нов проект на училището за финан-
сиране. Факт е, че без дарения и общинска 
помощ училището трудно ще оцелее и трудно 
ще се развива по моделите на „Кофоед учили-
щата“ в Европа. Лулчев си мечтае и центърът 
да заприлича на унгарския например и да го 
припознаят като своя мисия българското пра-
вителство и българският бизнес, така както се 
е случило в Унгария. 

По софийския проект той работи 
малко повече от три години и половина, а 
центърът функционира от месец ноември 
2011 г. В българското училище влизат хора, 
които по една или друга причина са в риск – 
например, когато след загуба на работа или 
дом са се откъснали от обществото. Някои 
от тях са жертви на престъпление – трафик 
и насилие.

Основната цел на „Кофоед“ е „да 
приемем хора, готови да си помогнат, да 
започнат отново да се уважават, да имат 
самочувствие и да се научат да работят в 
група“, разказва Лулчев. Между седем и де-
сет са служителите, които помагат на хората, 
потърсили помощ във фондацията. Сред тях 
са психолози, социални работници и юрис-
ти. В проекта участват и много доброволци. 
Предварителното събеседване за влизане в 
„Кофоед училището“ е с психолог.

Общността на спасените
Още при създаването ѝ фондацията 

търси да осигури първите метри плат, 
които ще се използват в курса по шиене. 
Освен това е предвидено да има обучение 
по фризьорство. Предвиден е практически 

курс за почистване на помещения, тъй като 
това е една от най-бързите възможности за 
реализация. Постъпилите в училището се 
учат да правят изкуство от на пръв поглед 
непотребни вещи – като пластмасови бу-
тилки от безалкохолни напитки и минерал-
на вода, които се превръщат в авангардни 
полилеи. Много от потърсилите помощ 
хора имат възможност да усъвършенстват 

компютърната си грамотност в съчетание 
с обучение за поведение при интервю за 
работа. Служителите в центъра помагат 
на хората да си напишат CV и да прегледат 
подходящи обяви за работа.

Когато започва работа българското 
училище за самопомощ, една от първите му 
задачи е да построи беседка. „Това беше и 
проста, и достатъчно сложна задача, защото 
така стана ясно дали тези хора, попаднали 
в обучителната група, могат да работят в 
екип“, обяснява Лулчев.

Проектът се стреми да развие соци-
ална услуга, която чрез арт дейности на 
уязвими групи от обществото да ги на-
сърчи и развие тяхната самостоятелност 
за активно социално и трудово поведение, 
разказва Теодор Лулчев. Според него про-
ектът допринася за повишаването на об-
ществената ангажираност на уязвими групи 
към опазването и развитието на града чрез 
включването им в дейности за изработване 
и разпространение на арт произведения от 

„Нашето общество 
е болно от липса на 

съпричастност“
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отпадъчни материали.
И това не са просто думи. Готовите про-

изведения бяха показани в галерия „Грита“ 
на ул. „Врабча“ през октомври 2012 г. Съ-
битието е открито от посланика на Кралство 
Дания Н. Пр. Коре Янсон, който поздравява 
екипа на „Кофоед“ и Програма „Европа“ на 
СО за постигнатите резултати.

Художникът обаче иска създадените 
предмети в училището за самопомощ да не 
са просто част от изложба, а хората да могат 
да ги продават и със спечелените пари да 
се грижат за себе си – така да придобиват 
самочувствието, че отново са полезни. „В 

процеса на работа, когато са заедно, тези 
хора се чувстват значими, полезни, частица 
от обществото. Иначе те са маргинализирана 
група, никой не ги вижда и те отпадат от жи-
вота.“ Дава пример с училището в Унгария и 
с усмихнати очи показва каталога с красиви 
предмети, изработени в тяхното училище, 
които се продават – със събраните средства 
хората поддържат и училището, и собстве-
ния си живот. „Така е в Унгария. Може да ста-
не и в България, ако бизнесът и хората, които 
имат власт, помагат. Нужно е съвсем малко, 
трябва желание и грижа“, добавя Лулчев.

Помощ за обучителния и самообучи-

телния процес дава и актрисата Силвия Лул-
чева, сестра на художника. Тя е помагала сред 
обучителите в училището да участват нейни 
колеги. За жалост не един е примерът, когато 
хора, макар и с актьорска професия, отпадат 
от обществото, загубвайки работата си.

Защо точно с това се заема Лулчев? „С 
годините потребността да върша социално 
полезна дейност излезе на преден план. 
Може да ви прозвучи странно, но нека 
си призная – това донякъде е егоистична 
подбуда. Правя го, за да се чувствам добре, 
за да заспивам спокойно и да говоря с „не-
видимите“ хора“, обяснява Лулчев. Много 
хора в България по думите му са фокуси-
рани основно върху безцелното трупане на 
пари заради самите пари и не забелязват, 
че около тях има много други, които живе-
ят мъчително. „Когато видя такова нещо, в 
гърлото ми засяда буца и не мога да спя“, 
споделя художникът и допълва, че с про-
екта си за социално предприемачество 
иска да провокира повече хора с финан-
сови възможности да помагат. В Дания са 
разработили система, която е легитимна, 
работеща, и ако си дарител, ти виждаш 
какво се случва с парите ти, има отчетност 
и разбираш, че не си помогнал напразно. 
Остава в България просто да приложим 
този работещ модел. „Нашето общество е 
болно от липса на съпричастност“, казва 
Теодор Лулчев и много му се иска това 
да се промени. Убеден е, че ключът към 
разрешаването на проблемите на хората 
в нужда не е в това системата просто да 
ти дава помощи, без да иска нещо от теб. 
„Напротив, системата трябва да ги учи, че 
трябва да правят първо нещо за себе си, да 
имат отговорност и тогава ще получат. Точно 
на този модел залага българското училище 
за самопомощ“, обяснява Лулчев.

Пак бърза за среща, защото училище-
то съществува благодарение на дарители, 
които трябва да бъдат намерени, проекти, 
които трябва да бъдат написани, и много 
работа, която трябва да бъде свършена.

Програма „Европа“ I Изкуство за всеки
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Проект: „Изкуство за всеки“ 
Година на изпълнение: 2012 
Бюджет: 15 000 лв.
Участници: Творци, психолози, арт обучители, доброволци, юрист, социални работници.

Фондация „Кофоед училища за самопомощ – България“ е неправителствена организация, клон на организацията Kofoeds 
Skole Дания – институция, създадена през 1928 г. от Ханс Кристиян Кофоед, която осигурява обучение и помощ за самопомощ на 
маргинализирани групи. Мрежата на „Кофоед училища“ се състои от 16 центъра в 9 европейски страни. Моделът е съчетание от 
интердисциплинарни социални услуги, образование, квалификация и насочване за намиране на работа.

Проектът

Организацията

Калина Чанкова, бижутер и собстве-
ник на магазин „Ключ“: 
Проектът „Изкуство за всеки“ има сми-
съл, тъй като развива самочувствието 

и въображението на участниците. В 
творческия процес всеки се откъс-
ва поне за малко от ежедневните си 
мисли и проблеми, създава контакти 

в приятелска среда и работи в екип. 
Изкуството провокира у всеки от нас 
едно по-благородно и красиво същест-
вуване.

Маргарет Тачева, GCDF кариерен 
консултант: „Изкуство за всеки“ е про-
ект, който във всеки свой аспект улавя 
духа на съвременното изкуство и пре-
дизвиква границите на самите понятия 
изкуство и творец. Той е едно естествено 
продължение на културата и средата, в 
която живеем: урбанизирана, изгубена в 
собствената си лудост, консумираща бързо 
и още по-бързо изхвърляща остатъците 
от собствената си ненаситност. Кара те да 
се замислиш  – могат ли мимолетните 
отпадъци от начина ни на живот: едно-
кратните пластмасови прибори, бутилки-
те, флайерите и брошурите със седмични 
намаления в близката верига – да бъдат 
изкуство? Могат ли те да траят повече, мо-

гат ли да надхвърлят значението си, срока 
си на годност? 
При последното си посещение при орто-
донт лекарят ми сподели, че дава пласт-
масови консумативи от практиката си на 
млад артист, който прави пръстени от 
тях. А на улицата, на която живея, трудно 
подвижен възрастен човек с две патерици 
аранжира градинката и дворчето си със 
счупените керемиди след лятната гра-
душка в София. Всеки предмет може да 
има нов, друг и различен живот. Това го 
превръща сам по себе си в нещо ембле-
матично, защото в него вече има история, 
разказ. 
А „Изкуство за всеки“ е разказ за удо-
волствието от правенето на предмет с ар-

тистична стойност. Той дава възможността 
на социално изключени групи не само да 
се докоснат до културата, но и да създа-
ват сами такава. Малко на шега, почти под 
формата на игра, за няколко дни или дори 
седмици всеки от участниците се превърна 
в творец. Всеки имаше своя голям миг – 
изложба със създадените предмети. Всеки 
имаше възможността да работи рамо до 
рамо с изявени български артисти, които 
бяха техни ментори и учители. 
„Изкуство за всеки“ превъзпитава, без да е 
назидателен. Той променя животи по един 
ненатрапчив начин – чрез възможността 
да бъдеш някой друг. Да надскочиш себе 
си и това, което си мислел, че можеш или 
не можеш...

Другите за проекта
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Изповеди 
на изчезващите места

„Пътят до някои от манастири-
те беше непроходим. Имаше 
игумени, които трудно ни се 

довериха и допуснаха до себе си. После 
станахме приятели. Чувството да се докос-
неш до мъдростта им и да ги спечелиш е 
невероятно. Да те почерпят с домашна ли-
монада под манастирската лоза. Да ти раз-
кажат невероятни истории“ – това са малка 
част от емоциите, които споделя Десимира 
Миткова, автор на текстовете в специали-
зираното списание – част от проекта „Мала 
Света гора – скритият дух на София“.

Изобщо не е пресилено да се каже, че 
това е един проект, правен с вяра, надежда 
и любов. Четеше се в очите на екипа, кой-
то ни разказа как е възникнала идеята за 
проекта, как са работили по него и какви 
цели са си поставяли при реализирането му. 

Искахме проектът да е стойностен, 
да носи в себе си култура, история, архи-
тектура и други ценности, наследени във 
времето – характерни за София, които обаче 
не са много познати на софиянци, разказва 
Евелина Андреева, ръководител на проекта. 
Разказва, че в центъра на проекта са мана-
стирите от „Мала Света гора“, защото носят 
в себе си много богата история, архитектура, 
литература, изобразително изкуство и всич-
ко това на една малка площ.

Наречен „Мала Света гора – скритият 
дух на София“, проектът, финансиран по 
Програма „Европа“ на Столичната община 
през 2012  г., популяризира комплекса и 
ролята му като значима част от култур-
но-историческото наследство на Европа. 
Защото уникалността му се крие не само 
в необичайното струпване на манастири, 
а и във великолепните стенописи, икони и 
архитектура на някои от храмовете.

Скритият дух на София

Програма „Европа“ I Мала Света гора – скритият дух на София
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И действително Софийската „Мала Све-
та гора“ е средновековен комплекс от 14 
манастирски обители, скитове, постници и 
параклиси, развил се в околностите на Со-
фия и заобикалящите я планини в епохата на 
Второто българско царство от 1185 –1417 г. 
Името Софийска или „Мала Света гора“ се 
налага във времето поради големия брой 
обители на сравнително малка територия 
по аналогия с известната монашеска репуб-
лика на Атонския полуостров.

Първоначално „Софийската Света гора“ 
се оформя с изграждането на множество 
църкви и когато някоя от тях се окаже мал-
ка, до нея се създава по-голяма, а впослед-
ствие се издигат и манастири.

До нашествието на турците през XIV 
век в Софийско е имало над 100 духовни 
убежища. Много от тях, запазили в добра 
степен автентичния си вид или възобнове-
ни, са действащи православни манастири 
и днес – общо над 40 манастира в Софий-
ското поле, във Витоша, Люлин и Лозенската 
планина.

„Манастирите в „Софийската Света гора“ 
се превръщат в огнища на народностния дух 
и култура, в истински книжовни и социални 
центрове. Около възстановените манастир-
ски черкви и параклиси постепенно се осно-
вават населените места, които днес са част от 
София“, разказва Евелина Андреева.

Разкази, които остават
14-те текста в специалното списание и 

снимките към тях са нещо трайно, което ос-
тава завинаги. Когато екипът на проекта ре-
шил да пише за тези манастири, проверили 
първо в Google за информация, свързана с 
история, местоположение и т. н. Те решават, 
че за да разкажат историята на един мана-
стир или легендата за него, трябва първо да 
се отиде на място и да се търси нещо повече 
от това, за което вече има информация в 
интернет. Всеки от манастирите е посетен 
от журналист и фоторепортер на Българ-
ската телеграфна агенция (БТА). Говорено е 
с всеки от игумените, с хора от района или 

с поклонници, които са били там, за да се 
предаде пълноценно историята, легендата 
за мястото и манастира. Събирани са факти 
за зографите на манастира. „Имахме над 
10 варианта на корица на списанието и я 
обсъждахме и избирахме седмици наред, 
за да изберем тази, която максимално 
добре да представя проекта и да привлича 
погледа на хората, които ще посегнат към 
изданието“, обяснява Андреева. И всъщност 
крайният вариант на корицата е с изображе-
ние на света Богородица от Кремиковския 
манастир, а изображението е включено в 
географската карта на София, тъй като ма-
настирите представляват една географска 
ивица, която описва пределите на града. 

Аудиторията, пред която избират да 
представят манастирите, не е българската, 
а чуждестранната – туристи, поклонници, 
журналисти.

Проектът включва създаването на по-
редица журналистически текстове, които да 
бъдат публикувани в български медии по 
света, с които БТА работи повече от 10 го-

дини. „Те са написани на съответните езици 
в държавите, където живеят и работят на-
шите колеги. Например в Гърция, Испания, 

Италия, Великобритания, Германия и др.“, 
обяснява Андреева. Това е едната целева 
група. Друга част от публикациите са насо-
чени към журналисти от световните медии, 
които имат кореспондентски бюра в София. 
Журналисти от Aсошиейтед прес, Франс 
прес, ДПА, ТАСС, Анадолската агенция, всич-
ки балкански агенции и др. били поканени 
на специално събитие. След него в техните 
агенции и медии се появяват поредица от 
публикации за манастирите от „Мала Света 
гора“. Третата група, към която са адресира-
ни текстовете, написани от екипа на проекта 
„Мала Света гора – скритият дух на София“, 
са потенциалните потребители на специално 
списание, издадено на английски език (на 
снимката вляво). В изданието с текстове и 
снимки се представят 14-те манастира от 
„Мала Света гора“. То е предоставено на 
Столична община с цел да се раздава на 
гостите на града.

Важността на резултатите
„Целта на проекта е да провокираме 

интерес към тези места и да накара повече 
хора да отидат до тях и да ги видят. За-
това първо изпратихме наши журналисти 

Кметът Йорданка Фандъкова и генералният директор на БТА  

Максим Минчев на откриването на проекта в Боянската църква
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да отидат до тези манастири, за да научат 
историите или легендите им, а после да 
ги разкажат. Защото хубавите истории за 
местата могат да провокират интереса 
към тях и да раздвижат поклонническия 
туризъм например“, убедена е Евелина 
Андреева.

За нея резултатите от проекта са ня-
колко вида. Както при повечето проекти, 
част от резултатите се изразяват в броя 
публикации, коментари по темата, коли-

чеството на журналисти, присъствали на 
събитията, организирани около проекта. 
Например специалното издание – списа-
нието „Мала Света гора – скритият дух на 
София“ е представено на събитие, на кое-
то присъстват кметът на София Йорданка 
Фандъкова и представителите на всички 
световни медии в България. „Списанието 
бе представено в Боянската църква, после 
походът ни продължи към Кремиковския 
манастир, там имаше представяне на 
мястото и историята му“, разказва ръко-
водителят на проекта Евелина Андреева. И 
обяснява, че това са измеримите резултати, 
тези, които могат да бъдат отчетени с броя 
на публикациите във вестници или сайто-
ве, излъчени радио или тв предавания. „За 
мен е по-важна другата част от резулта-
тите, които не казвам, че са станали факт 
единствено и само заради проекта на АБМС 
и БТА , но той е допринесъл за тях“, кате-
горична е Андреева. Тя акцентира върху 
изведените от директора на „Институт за 
анализи и оценки на туризма“ Румен Дра-
ганов данни, според когото информацията 
от списанието за „Мала Света гора“ на ан-
глийски е имплементирана в 28 брошури 

на туристически агенции и туроператори 
и е представена на пазарите във Вели-
кобритания, Германия, Франция, Италия, 
Испания, Гърция и Сърбия. В резултат на 
това броят на поклонническите пътува-
ния към тези свети места от „Мала Света 
гора“ се е увеличил с 24.5%. „Списанието 
бе издадено през 2012 г. и в следващите 
две години досега много фирми, самата 
община работиха по инфраструктурата до 
тези манастири, изградени бяха велопъте-
ки“, уточнява Андреева. В резултат на това 
пак по данни на Румен Драганов става ясно, 
че броят на младите хора и екстремните 
велопоходи по изградените за тази цел 
пътеки, свързващи отделните манастири, 
се е увеличил с 40%. Броят на организира-
ните туристически групи с международни 
туристи е нараснал с 18.7%. 

След като проектът обръща внимание 
върху уникалните манастири, Столична об-
щина се наема със задачата да възстанови 
част от тях. Под нейно ръководство е напра-
вена реставрация на икони в Германския 
манастир и ремонт на покрива на църквата 
в Кремиковския. Отпуснати са средства и за 
укрепване на Сеславския манастир.

„За мен тези данни са много радостни. 
Дори и нашето списание да не стои 100% 
зад тези данни, вярвам, че е имало своя 
положителен принос. Списанието, което БТА 
подготви, свърши още на втория месец, след 
като вече го бяхме предоставили на община-
та. В резултат на което получавахме няколко 
пъти обаждания да го допечатваме. Продъл-
жаваме да работим по темата, като пишем 
за манастирите и следим какво се случва с 
тях и около тях“, разказва Евелина Андреева.

Програма „Европа“ I Мала Света гора – скритият дух на София

„Хубавите истории 
могат да провокират 

поклонническия туризъм“

Евелина Андреева
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Асоциацията на българските медии по света (АБМС) е сдружение с идеална цел, обединяващо български медии и 
журналисти от цял свят. АБМС е основана през 2006 г. след провеждането на Първата световна среща на българските медии, 
организирана от БТА в София.
Основната цел, която АБМС си поставя, е професионална интеграция на българските журналисти, както и разширяване на 
националния образователен, културен и информационен обмен между България и българските общности зад граница.
Конкретните дейности на Асоциацията включват организиране на форуми, конференции, конгреси, семинари, обмяна на опит 
и информация и подпомагане на българските журналисти, работещи в страната и по света.
Към настоящия момент най-мащабният проект на АБМС е провеждането на ежегодните Световни срещи на българските медии. 
Проведените от 2005 г. досега срещи са национални събития със значим обществен ефект и публичност.

Проект: „Мала Света гора – скритият дух на София“.
Проектът се реализира от Асоциацията на българските медии по света в партньорство с БТА.
Година на изпълнение: 2012
Бюджет – 26 400 лв.
Екип на списанието „Мала Света гора – скритият дух на София“: редактори – Евелина Андреева, Борис Хамалски; автор на тексто-
вете – Десимира Миткова; фотографи – Владимир Шоков, Христо Касабов, Петър Кръстев и Тошо Пейков; консултант – проф. Павел 
Павлов, директор на катедра „Теология“ в Софийския богословски факултет, художник и дизайнер – Даниел Мирчев.

Организацията

Проектът

Отец Ангел, протосингел на Софий-
ската Света митрополия: Уникалността 
на „Софийската Мала Света“ гора се крие във 
великолепните стенописи в някои от църк-

вите, особено тези, дело на Пимен Зограф, 
архитектурата на светите обители и техните 
ценни икони. С тези неща с гордост можем 
да претендираме пред Европа за културна 

столица. Затова и Проектът, реализиран от 
Асоциацията на българските медии по света, 
е значим, защото ги представя пред света. 
Разказва историята им.

Румен Драганов, Институт за ана-
лизи и оценки в туризма: През пос-
ледните години нараства поклонническият 
туризъм в България. Затова манастирите 
около София могат да допринесат за съз-
даването на нови работни места и за подо-

бряването на местната икономика. Трябва 
да осмислим това наследство, да разберем 
каква културна стойност носи тази колекция, 
защото в нея е събрано най-ценното от Ви-
зантийската империя. Светът няма такива 
паметници, каквито имаме ние. Проектът 

„Мала Света гора – скритият дух на София“ 
има за цел да популяризира комплекса от 
манастирски обители около столицата и 
неговата роля на значимо културно дос-
тояние, част от европейското историческо 
наследство. И именно с това е ценен.

Другите за проекта

Екипът на „Мала Света гора – скритият 
дух на София“ повече от всичко иска про-
ектът да продължи и вече са измислили 
оригинална нова посока, в която да се слу-
чи. „Вече сме готови с нов проект, озаглавен 
„Манастирът като сцена“. Искаме отделни-
те манастири или тези, които смятаме за 

подходящи, да ги превърнем в център за 
събития, хепънинги, пърформанси с цел 
привличане на млада аудитория“, обяснява 
Евелина Андреева.

Екипът чака следващата процедура на 
Столична община и търси спонсори, за да 
реализира продължението на проекта за ма-

настирите от „Софийската Мала Света гора“.
По вече реализирания проект екипът 

работи месеци наред, като в него е вклю-
чена цялата партньорска мрежа на БТА в 
България и чужбина, както и партньори 
на Асоциацията на българските медии по 
света.
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Творецът Деси Тенекеджиева обича 
да казва, че „смисълът да си артист е 
да работиш така, че да не можеш да 

спиш от вълнение, за да разкажеш истори-
ята, която те провокира независимо дали 
с филм, текст, песен. Защото изкуството е 
именно това – умението да разказваш ис-
тории“. Всички, които я познават от сцената 
или в живота, знаят, че тя умее да разказва 
истории, че е емоционален човек и влага 
целия си дух и енергия в проектите, по 
които работи. Такава е в театъра, киното, 
в музиката и във Фондацията за изкуство 
„Стоян Камбарев“. „Спирка Европа: София 
2019“ – проектът, представящ символи на 
столицата в 19 късометражни филма, не 
прави изключение. В него актрисата и про-
дуцент се потапя сериозно и мисионерски, 
разказвайки една смислена и вълнуваща 
история – тази на столицата ни.

„В основата на идеята на проекта стои 

сентенцията, че народ, който не познава 
миналото си, няма и бъдеще“, споделя 
Деси. Макар да е родена във Варна, тя от 
20 години живеe в София. Разказва, че 
поради професионалните си кино ангажи-
менти, често има гости от чужбина, които 
задължително води на няколко места в Со-
фия: храм-паметника „Свети Александър 
Невски“, Боянската църква, „Света София“, 
Националната художествена галерия, пар-
ламента. Съвсем спонтанно казва, че освен 
с история засега с нищо друго не можем да 
впечатлим чужденците. Затова с братовчед 
си – младия археолог Васил Тенекеджиев, 
решават да се захванат за работа. Според 
нея е парадоксално с часове да разказваш 
например за Айфеловата кула, Статуята на 
свободата или Великата китайска стена, а 
като стане въпрос за нашия собствен град, 
да не знаеш нищо и да говориш само с кли-
шета. „Не познаваме лицата, пулсацията на 

София. Ако искаш да прочетеш нещо повече 
за нея, ще се натъкнеш най-вече на кул-
турни събития или на работното време на 
музеите. А стане ли дума за история... пълно 
невежество. Мисля, че с тази поредица ще 
запълним голяма празнина“, убедена е Деси 
Тенекеджиева.

Да разкажеш София
С щастлива усмивка обяснява, че мно-

го бързо е успяла да промени мнението на 
английските, американските и италиански-
те си гости за една тъмна и мрачна София, 
разкривайки им нейната история. Разказва 
увлекателно и с лекота, че живеем в центъра 
на многовековна цивилизация. „Преди 19 
века само Сердика и Рим от сегашните ев-
ропейски столици са били важни и процъф-
тяващи градове, в които са живеели римски 
императори. Нито Лондон, нито Париж, Бер-
лин или Брюксел са можели да се мерят по 
мащаб със Сердика. Безумен е фактът, че 
ние не знаем това, не го ценим и за съжа-
ление България не стои добре в картата на 
Европа“, продължава разказа си Деси. 

Документалната филмова поредица 
„Спирка Европа: София 2019“, която съз-
дава през 2013 г., предлага нов поглед 
към културно-историческите забележи-
телности на София. „Те са представени с 
концентрирана информация, поднесена 
вълнуващо, интригуващо, ярко, подсиле-
на от музика и много ефекти“, обяснява 
Деси Тенекеджиева, която е режисьор и 
продуцент на проекта. Филмите са реали-
зирани от Фондация „Стоян Камбарев“ и 
„Нова филм“ с финансовата подкрепа на 
Програма „Европа“ на Столична община.  
Основа на проекта е историческото изслед-
ване на специално съставен екип начело с 
археолога Васил Тенекеджиев. „Започнахме 
да пишем сценария заедно д-р Румен Цон-

19 филма и 19 века история

Програма „Европа“ I Спирка Европа: София 2019

Църквата „Света София“
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ков и ценните съвети на консултанта ни – 
един от най-известните български историци 
Атанас Димитров. Всеки ден излизаха нови 
и нови факти и идеи – както знаете, при 
историците и археолозите последна ин-
формация няма“ смее се Деси.

„Незаменима фигура в проекта е Алек-
сандър Моллов – великолепен оператор, 
известен преди всичко с режисираните от 
него популярни видеоклипове. Заедно с 
него работихме и по монтажа, което вина-
ги е най-любопитната и забавна работа за 
мен. Част от режисьорската ми концепция 
включваше да нямаме нито един статичен 
кадър и затова заснехме всичко с бавни хо-
ризонтални и вертикални панорами, често 
насичани монтажно с агресивно и бързо 
сменящи се черно-бели архивни кадри. 
Вследствие на което усещането за филмите 
стана точно такова, каквато е и историята 
ни и се създаде усещане за спокойствие, но 
и на динамика с концентрирана енергия“, 
обяснява идеята си Деси Тенекеджиева. 

От многото налични факти, с които е 
разполагал, екипът се е опитал да избере 
най-важните и същевременно да разкаже 
нещо по-любопитно, за да задържи вни-
манието. „Трудно беше да изберем кои 19 
обекта да включим“, коментира актрисата 
и продуцент. Спрели се на числото 19 за-
ради 19-вековната история на града и във 
връзка с кандидатурата на София за Евро-
пейска столица на културата през 2019 г. По 
думите на Деси резултатът е 19 на брой кра-
сиви рекламни филма с продължителност 
3 минути – точни, ясни, любопитни, атрак-
тивни, освежени с художествена анимация 
и обогатени с архивни кадри. Филмите са 
разделени на три основни групи. Първата 
са археологически старини, в които влизат 
крепостните стени, портите и амфитеатърът 
на Сердика. Втората група са храмове и мо-
литвени домове: „Света София“, Ротондата, 
„Света Петка“, „Свети Седмочисленици“, Бо-
янската църква, „Света Неделя“, храм-паме-
тникът „Свети Александър Невски“, Руската 
църква, Синагогата, действащата Софийска 

джамия и тази, която е трансформирана в 
Археологически музей. В последната група 
са сгради на политически и културни ин-
ституции, паметникът на цар Освободител 

и Централната софийска баня, а също и два 
моста – Орлов и Лъвов.

Филмите са широко рекламирани и 
представяни, излъчват се по национални ме-
дии, част от тях се въртят в метрото, предстои 
качването им и в някои интернет сайтове. 

Официалната премиера на проекта 
е през ноември 2013 г. с голям концерт на 
музикална формация „Аква Делия“ в откри-
тото градско пространство на Bulgaria Mall. 
На голяма LED видеостена се прожектират 
филмите, а публиката е многобройна. Ре-

кламната кампания и разпространението на 
историческата поредица са мащабни и цело-
годишни и продължават активно и след пре-
миерата. Част от документалната поредица 

се излъчва ежедневно на видеоекраните в 
метрото например. Телевизионният водещ 
Кеворк Кеворкян също оценява качествата на 
кратките филми и ги излъчва във  „Всяка Не-
деля“ по Нова телевизия, което е прецедент 
за това предаване, което залага основно на 
интервюта със знакови личности.

Деси Тенекеджиева разказва, че чис-
лото 19 се е оказало знаково за проекта: 
19 са филмите; 19-вековна е историята на 
Сердика; на 19-и са родени и баща ̀и, и синът 
ѝ. „Показахме 9 от тези 19 филма на „София 
филм фест“ и беше безкрайно любопитно, 
защото, без изобщо да сме коментирали 
дата, те бяха планирани за 19-и март от 19 
часа“, спомня си Деси.

Проект с бъдеще
Като продължение на този проект 

е предвидена кампания в училищата и 
университетите. „Важно е младите хора да 
научат повече за символите на София по 

„Важно е младите да 
научат за символите 
на София по красив и 

забавен начин“

Участниците в представянето на проекта
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един красив и забавен начин“, убедена е 
Деси Тенекеджиева. 

За нуждите и с подкрепата на Об-
щинско предприятие „Туризъм“ вече са 
произведени специални DVD-та, в които 
филмите са преведени и субтитрирани на 
6 езика: английски, френски, испански, ита-
лиански, руски и български. След бързото 
разпространение на първоначалния тираж 
от 1000 бройки предстои отпечатването на 

още няколко тиража. 
В тази връзка амбициите на ак-

трисата излизат извън пределите на 
страната, а именно филмите да бъдат 
гледани както от българските общности 
в чужбина, така и от широка чуждест-
ранна публика, тъй като към проекта 
вече има засилен международен инте-
рес от някои от водещите телевизионни 
исторически канали.

Всичко това провокира Деси да 
започне работа заедно с екипа си по пъл-
нометражен документално-исторически 
филм „19 века“, в чиято основа ще са вече 
готовите епизоди. 

Особено важно и елитно ще бъде учас-
тието на световноизвестния италиански ар-
хеолог, историк и журналист Валерио Маси-
мо Манфреди , който ще коментира древната 
история на Сердика в световен контекст. 

„Спирка Ев-
ропа: София 
2 0 1 9 “  с е 
п р о д у ц и р а 
от Фондация 
„Стоян Кам-
барев“ и от 
Нова филм 

и е съфинансиран от Столична община, 
Програма „Европа“ – 2013 г., във връзка 
с кандидатурата на София за Европейска 
столица на културата през 2019 г.
В началото, когато решихме да канди-

датствахме за подкрепа от Програма 
„Европа“, мащабът на проекта беше 
далеч по-скромен. Затова и първона-
чалният бюджет бе осезаемо по-нисък. 
С течение на времето и в процеса на ра-
ботата видяхме, че обемът на информа-
цията е огромен, и решихме да напра-
вим 3-минутни филми по тези 19 теми. 
Закономерно бюджетът на поредицата 
стана доста голям и аз реших да включа 
като копродуцент продуцентската ми 
компания Nova Film, която инвестира 
много свои ресурси и средства, и така 

разходите по проекта надхвърлиха 
сто хиляди лева. И е много важно да 
се знае, че този проект не е държавна 
поръчка и от него пари не могат да се 
спечелят, но това, което спечелихме 
като знание, опит и вдъхновение, е 
безценно. Разбира се, моя е задачата 
тепърва да се опитам чрез контактите, 
които имам в чужбина, и вследствие на 
засиления интерес да продам филмите 
в различни световни тв канали. Това е 
единственият начин да върна част от 
инвестицията.

Деси Тенекеджиева за финансирането на идеята си:

Eкипът, реализирал проекта
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Фондация „Стоян Камбарев“ е 
създадена през 2008 г. – десет години 
след ранната загуба на един от най-та-
лантливите и емблематични театрални 
родни режисьори през 90-те години на 
миналия век. Основна цел на фондацията 
е откриване, насърчаване и подпомагане 
на млади творци в областта на изкуство-
то чрез ежегодно връчване на награда 
„Стоян Камбарев“ за оригинален и нетра-

диционен поглед в изкуството. Награда-
та се състои от специално изработена 
бронзова статуетка, парична премия от 
3000 лв. и почетна грамота. Учредяване-
то на тази награда е продиктувано от же-
ланието да се стимулират както морално, 
така и финансово младите хора, които са 
се отдали на изкуството и развиват свой 
индивидуален почерк и талант. Наградата 
се утвърди като най-чаканата и престиж-

на награда за млади творци в България и 
е единствената, която не е профилирана 
в конкретно изкуство, а обхваща широка 
селекция от талантливи млади артисти в 
различни области на изкуството. Важен 
факт е, че всички наградени млади твор-
ци получават подкрепа от Фондацията в 
реализацията на проектите си и целого-
дишно, а не само кампанийно, което е и 
основна мисия на организацията.

Организацията

Светлана Дамянова, киновед, част от екипа на „София филм фест“
„Проектът „Спирка Европа“ е посветен на най-важните места в прекрасната ни столица София, които са свързани с миналото и 

културното ни наследство. За всички млади хора, пък и за по-възрастните е много полезно, освежаващо и възпитателно да попаднат – 
може и да е случайно, в метрото или трамвая – на информация, която чрез кратък визуален разказ да ги пренесе в друго време и да 
им поднесе поне една причина да се гордеят с нашия град. Двайсет и първи е векът на светкавичното развитие на технологиите, но в 
нашето съвремие е важно да помним миналото си – за да не повтаряме грешките му и за да знаем, че има с какво да се гордеем и на 
какво да се радваме.“

Валерио Масимо Манфреди, световноизвестен историк 
„Като историк, археолог и журналист с огромен опит съм запознат с уникалната древна 19-вековна история на София и винаги 
съм имал професионален интерес към нея. Смятам , че идеята за един пълнометражен документален филм на тази тема е из-
ключително смислена и актуална, още повече направен от същия екип, осъществил проекта „Спирка Европа: София 2019“. Гледах 
19-те кратки филма и съм впечатлен от съдържанието и креативността им. Информацията в тях е безценна както за българите, 
така и за широката международна аудитория. 

Ежедневно получавам предложения за сътрудничество от цял свят, но наистина са малко проектите  които ме инспирират.  „19 века“ 
е един от тях. Надявам се, той да бъде подкрепен институционално от държавата и общината, защото за международното му представяне, 
това е много важно. В нашата страна, Италия, опазването на културно-историческото наследство е приоритет. За съжаление твърде малко 
се знае за България и за нейното велико минало. Документалната поредица и бъдещият филм имат капацитета да се превърнат в много 
силна реклама на София и на страната ви, от която имате нужда. Живеем в един глобален свят, но историята е тази, която ни свързва.“

Другите за проекта

Проект: „Спирка Европа: София 2019“ 
Година на изпълнение: 2013 
Бюджет по Програма „Европа“: 
16 755 лв.
Екип: Деси Тенекеджиева – режисьор, 
сценарист, продуцент; Александър Мол-
лов – оператор; Атанас Сребрев – актьор, 
основен глас на проекта; Васил Тенеке-
джиев  – археолог, направил историче-

ското изследване; д-р Румен Цонков  – 
съсценарист; Мариета Ценова – главен 
редактор; Георги Цветков и Благомир 
Алексиев-Миро – аудио постпродукция; 
Атанас Димитров – историк, консултант 
на филмите, чийто екип прави и 3D въз-
становките на антична Сердика; Мина 
Милева – аниматор
Музика: Audiomachine, Браян Стирокс, 

Деси Тенекеджиева, Аква Делиа
Постпродукция: Mollov pictures, Nova 
film 
Продуценти: Фондация „Стоян Камба-
рев“ и NOVA film
Архиви: Във филмите са използвани 
архивни кадри от Националния археоло-
гически институт, Музея на София и сайта 
Изгубената България

Проектът
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Стимулиране на културната периферия 
и творческото предприемачество

Анализ на културните политики с ак-
цент върху периферните столични 
райони и създаване на платформа на 

творческите предприемачи от София – това 
са целите на проектите, които Фондацията за 
градски проекти и изследвания реализира 
по Програма „Европа“ на Столичната общи-
на, обяснява Юрий Вълковски, изпълните-
лен директор на фондацията. Той е магистър 
по културология и от 20 години работи по 
проекти в сферата на културните политики 
и мениджмънт на културата.

„При анализ на столичната програма 
„Култура“ установихме, че средствата, които 
Столичната община дава в сферата на кул-
турата, са фокусирани в центъра на града. 

Най-силна е интензивността на културните 
събития в район Средец, а в периферните 
райони – в Банкя, Панчарево и Кремиковци 
например, културните събития са далеч 
по-малко. Затова през 2011  г. кандидат-
ствахме и спечелихме проект по Програма 
„Европа“, посветен на културните събития 
в периферните райони на София“, разказва 
Юрий Вълковски. 

Първоначално е планирано проектът 
да покрие седем района: Банкя, Връбни-
ца, Нови Искър, Кремиковци, Панчарево, 
Витоша и Овча купел. В процеса на работа 
екипът взема решение да включи в проуч-
ванията още един  – Люлин. „Целта бе да 
опишем културните събития и културната 

инфраструктура, да анализираме причини-
те за техния ограничен брой и липсата на 
разнообразие и да предложим конкретни 
начини за промяна на ситуацията“, обяснява 
Юрий Вълковски. 

В проекта се включват близо 20 добро-
волци, които посещават културните събития 
в периферните райони на столицата и ги 
описват по предварително изготвени кри-
терии, правят подробен анализ на профила 
им, както и на публиката, която присъства 
на тях. „Успяхме да включим гражданите от 
периферните райони в дискусиите около 
кандидатурата на София за Европейска сто-
лица на културата през 2019 г. и да им дадем 
възможност да представят своите идеи и 

Програма „Европа“ I Култура и предприемачество

Корици на изданието за предприемачи „11 добри примера за култура и предприемачество”
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предложения“, обобщава Юрий Вълковски. 
Описанието и анализът на културните 

събития и културната инфраструктура в пе-
риферните райони на София са представени 
в подробен доклад, който включва данни 
(включително карти), анализи и препоръ-
ки, както и отделни текстове от членовете 
на екипа. Причините за проблемите в 
периферията и предложенията за тяхното 
решаване, също са представени подробно 
в доклада. Организирани са три дискусии, 
които се провеждат в районите Кремиковци, 
Връбница и Искър, с участието на граждани 
на София, представители на районните ад-
министрации, на културни и образователни 
институции, на неправителствени организа-
ции, артисти и арт мениджъри. 

„Една от най-силните страни на проек-
та и една от най-големите му заслуги бяха 
международното участие и международ-
ният обмен, защото дадоха възможност на 
български експерти, администратори, ак-
тивисти и граждани да се сблъскат с опита 
на експерти от Великобритания, Испания, 
Румъния, Холандия и Чехия и да се запоз-
наят с примери от градове в цяла Европа“, 
обобщава Юрий Вълковски.

Основните трудности при реализация-
та на проекта са логистични. София има 24 
района, десет от които са в периферията, а 
разстоянията между Нови Искър и Панчаре-
во например е около 40 километра. 

Пресечна точка с 
предприемачеството

При работата си по проектите екипът 
на фондацията установява, че има културни 
инициативи, за които може да се приложи 
дефиницията за предприемачество, защото 
включват бизнес елементи и бизнес подхо-
ди, макар и в по-малки мащаби. „Устано-
вихме, че има много сериозен културно-
творчески потенциал, който не получава 
подкрепа, тъй като държавните и общин-
ските субсидии намаляват, спонсорските 
средства не са достатъчни, а големите меж-
дународни донори вече не функционират в 

България. В тази ситуация на ограничени 
ресурси и липсващо чуждестранно финан-
сиране културните организации трябва да 
намират нови начини на съществуване“, 
коментира Юрий Вълковски. 

Така се ражда идеята за втория проект 
на фондацията, финансиран по Програма 
„Европа“ – „Пресечната точка между култу-
ра и предприемачество – 11 добри примера 
от София“. Целта му е да представи инте-
ресни и мотивиращи творчески примери, 
които показват един малко познат сегмент 
от културния живот на София – творческите 
предприемачи, които рядко търсят пряка 
подкрепа от общината или от държавата, а 
са опитват сами да финансират и реализират 
творческите си идеи. 

Според Юрий Вълковски културното 

предприемачество означава „да развиваш 
способност да се самофинансираш и да бъ-
деш устойчив, което те прави независим 
от външни финансиращи институции“. А 
творчески предприемач е „художникът, 
който иска да достигне до нови публики и 
същевременно мечтае за собствен бизнес 
и затова отваря малко студио за уникални 
фланелки с модели, нарисувани от него и 
негови колеги“. Творчески предприемачи 
са и „младежите, които тръгват от страстта 
си по компютърните и видеоигрите и съз-
дават собствена фирма, която да разработва 
и продава такъв тип творчески продукти“. 

Културни предприемачи може да наречем 
и „танцьорите, които създават собствена 
школа за народни танци и комбинират 
собственото си увлечение към народните 
хора със събудения сред младите интерес 
към българския фолклор“, обяснява Въл-
ковски. 

Проектът приключва с кръгла маса 
„Култура и предприемачество“ с участието 
на множество млади предприемачи от Со-
фия и един интересен холандски пример. 
Като част от работата е създаден сайтът 
„Култура и предприемачество“ (www.
sofia2019.bg/bg/culture_and/enterprise). 
Фондацията издава специална книга и съз-
дава видеоклипове за добри примери на 
културно предприемачество. Критерий за 
включване в изданието е изискването това 
да бъдат хора, които „създават качествени 
продукти с възможност за пазарна реа-
лизация“, уточнява Юрий Вълковски. Друг 
показател е фирмите „да са стартиращи, 
създадени в последните две години, инова-
тивни и с потенциал за развитие на бизнеса 
им извън българския пазар, фирми, които 
са ориентирани към публиката, а не към 
донорите“. 

Ефектът е повече от очаквания. „В ре-
зултат на проекта бе акумулирана огромна 
позитивна енергия сред самите творчески 
предприемачи. По естествен начин те 
пожелаха продължаване на тези срещи и 
превръщането им – с помощта и на Асоциа-
цията за развитие на София – в периодичен 
обмен на информация, възможности, кон-
такти и идеи, които да стимулират творче-
ско предприемачество в София. Така че ос-
новният успех на проекта е в създаването на 
неформална платформа от млади творчески 
предприемачи от София“, обобщава Юрий 
Вълковски. 

В една посока
По думите на Юрий Вълковски про-

ектите на фондацията, финансирани по 
Програма „Европа“, се оказали „ключови за 
преформулирането на общинската култур-

„Културата е извън 
полезрението на медии, 

политици, общество“
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на политика“.  „Това стана директно чрез 
анализите, които направихме, дискусиите, 
които организирахме, и докладите, които 
подготвихме и предоставихме на общин-
ската администрация. Във всеки от тези 
проекти имаше международни измере-
ния, а едно външно око винаги е полезно“, 
уточнява Вълковски. Чуждестранни екс-
перти помогнали при обсъжданията, поне 
по един европеец участвал във финалните 
дискусии, включително и в писането на 
докладите. „Документите по проектите се 
оказаха крайъгълен камък за реформи в 
сферата на културата. В тях се съдържат 
цялата експертиза и знания, използвани 
впоследствие във всеки документ, свър-
зан със стратегията за развитие на София 
до 2020 г. „Изводите и препоръките бяха 
използвани в документите за първата 
апликация на кандидатурата на София 
за Европейска столица на културата през 
2019 г., в различни документи и решения 
на Столичната община, включително и в 
промяна на културния календар на сто-
лицата. Изданието за културното предпри-

емачество се ползва директно от Столич-
ната община по международен проект за 
творческите индустрии в София, както и 
в стратегически документи за създаване 
на творчески бизнес инкубатор в София 
по програма „INTERREG“. Всеки от тези 
проекти беше ключов за развитието на 
културните политики в София“, обобщава 
Юрий Вълковски. По думите му културната 
сфера е извън полезрението на медиите, 
политиците, обществото. „Културният 
сектор е един от най-нереформираните в 
последните 20 години, има нужда от об-
новяване и като структура, и като система 
за финансиране. София е един от първите 
градове в страната, направил реформи в 
културната сфера, които бяха продълже-
ни“, казва Вълковски.

Той е категоричен, че без Програма 
„Европа“ фондацията не би успяла да реали-
зира тези проекти. „Подкрепата от програ-
мата е в две посоки – финансова и морална. 
Тя беше ключова за нашето развитие като 
фондация. Тя ни позволи да направим тези 
взаимосвързани, подхранващи се един 

друг проекти и да развием професионални 
умения като екип. Програмата „Европа“ ни 
осигури база данни и ни позволи да натру-
паме експертиза. Програмата е уникална 
с облекчените си процедури и за канди-
датстване, и за отчитане, нещата по нея са 
направени да се случват лесно, коментира 
Юрий Вълковски.

Той твърди, че е удовлетворен от това, 
че усилията на екипа на фондацията не са 
били напразни. „Съдбата на много доклади 
по принцип свършва в кошчето за боклук, 
без да ги прочете някой. Това обаче не се 
случи с нашите доклади, те са четени и 
използвани, включително в стратегиче-
ски документи на общината. Другото ми 
удовлетворение е свързано с работата на 
доброволците. За тези 20-ина души беше 
изключително полезно участието в нашите 
проекти, те натрупаха опит, някои създадоха 
свои собствени организации и продължиха 
да работят по сходни теми. Всъщност ние се 
оказахме пионери в посочването на теми, 
които ще бъдат ключови в следващи годи-
ни“, обобщава Юрий Вълковски.

Програма „Европа“ I Култура и предприемачество

Дискусията в район Искър с международно участие
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Юрий Вълковски е магистър по 
културология, специалност „При
ложно културознание“. От 20 годи
ни работи по проекти в сферата на 
културните политики и мениджмънт 

на културата. Последните седем години се занимава 
основно с общинската културна политика. Хоноруван 
преподавател по публични политики и мениджмънт на 
неправителствени организации в Нов български универ
ситет, СУ „Св. Кл. Охридски“ и УНСС.

Фондацията за градски проекти и изследвания (ФГПИ) е независима неправителствена организация, която развива дейност в 
четири направления: изследвания и анализи на градски/общински културни политики; трансфер на опит и знания по теми от областта на 
културните политики и културния мениджмънт между България и Европа (и други части на света); подпомагане на артисти и артистични 
организации, основно млади или без опит, при разработване на стратегии, набиране на средства и реализирането на проекти; реализиране 
(веднъж годишно) на иновативни, експериментални и нестандартни артистични проекти.
Фондацията работи с изградена мрежа от партньори от Белгия, Великобритания, Германия, Португалия, Румъния, Турция, Франция, 
Холандия и др.

Проект: „Развитие на културната периферия – важен фактор 
за успешната кандидатура на София за Европейска столица на 
културата 2019 г.“
Година на изпълнение: 2011
Бюджет: 17 420 лв.
• В рамките на проучването са посетени 33 събития и 67 обекта, 
проведени са и 31 интервюта с експерти от районите, както и с 
активни културни оператори по места: читалищни дейци, пред-
ставители на частни културни организации, училищни директори, 
ръководители на творчески състави и др. 
• Заснети и описани са 67 обекта: читалищни сгради, зали и сцени, 
училища, детски градини, ВУЗ, музеи, домове на културата, откри-
ти сцени и др., които дават добра представа за инфраструктурата 
и събитийността в периферията на столицата.
• Организирани са три районни дискусии: 1. „Културата като фак-
тор за развитие на район Кремиковци“ – с участието на над 30 
представители на районната администрация (включително кмета 
и зам.-кмета на района), образователни и културни институции, 
неправителствени организации; 2. „Културни събития и културна 
инфраструктура в периферията на града. Примери и изводи от 
София, Прага и Мадрид“ – с участието на общински съветници, 
представители на администрацията на Столичната община, на ор-
ганизации и институции от сферата на културата, образованието, 
градската среда, туризма, представители на бизнеса (включител-
но творчески индустрии), медии, университетски преподаватели, 

студенти, граждани. Участие вземат и практици и експерти от Ве-
ликобритания, Испания и Чехия; 3. „Културни събития и културна 
инфраструктура в район Връбница“  – с участието на представите-
ли на районната администрация, на училищата, детските градини 
и читалищата в района.
Проект:  „Пресечната точка между култура и предприемачество – 
11 добри примера от София“
Година на изпълнение: 2012
Бюджет: 25 000 лв.
• Организирана е международна кръгла маса „Култура и предпри-
емачество“ с участието на множество млади предприемачи от 
София и един интересен холандски пример 
• Създаден е сайтът „Култура и предприемачество“: http://www.
sofia2019.bg/bg/culture_and/enterprise  – с примери за млади 
творчески предприемачи от София
Изготвени са работни досиета на 114 примера за творческо пред-
приемачество, като за 80 от тях са направени допълнителни про-
учвания и с 38 от организациите/предприемачите са проведени 
подробни интервюта. А 26 творчески предприемачи отговарят на 
въпросите в специална онлайн анкета
 Издадено е цветно двуезично книжно издание с встъпителна сту-
дия и профилите на 11 най-добри практики от софийските културни 
и творчески индустрии 
• Подготвена е серия от едноминутни видеоклипове за всеки от 
11-те примера

Проектите

Организацията
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Как доброто и толерантността 
са възможни

Програма „Европа“ I Равнопоставени и толерантни

Една от най-хубавите и дълбоки книги 
на писателя Херман Хесе – романът 
„Нарцис и Голдмунд“, съдържа обоб-

щение, което идеално приляга към филосо-
фията на фондация „Етнопалитра“.

„Ние двамата, мили приятелю, сме 
слънце и луна, море и суша. Нашата цел не 
е духовно преливане на единия в другия, 
а взаимно опознаване, всеки да види у 
другия и да се научи да почита това, което 
е той – негова противоположност и допъл-
нение...“ 

Проек тите,  по които работи 
„Етнопалит ра“ са фокусирани върху една 
болезнена за обществото тема – омраза-
та, причинена от непознаването на другия, 
различния до нас. Фондацията е реализира-
ла три проекта с подкрепа на Столичната об-
щина, свързани с толерантността. „Отказът 
да разбереш различния и да го приемеш 
поражда омраза и агресия. Ако трябва 

съвсем конкретно да ви отговоря, трите 
ключови думи, които обединяват нашите 
три проекта, са: толерантност, европейски 
ценности и културно многообразие“, обяс-
нява Пепа Илиева.

Тя работи в неправителствения сектор 
от 1995 г. Като председател на Фондация 
„Етнопалитра“ (от 2006 г.) е член на Нацио-
налния съвет за сътрудничество по етни-
ческите и интеграционните въпроси към 
Министерския съвет.

“Повечето ни проекти са свързани с 
мултикултурното образование, познаване 
на религиите с цел преодоляването на 
различията. Борим се с всички форми на 
омраза“, разказва Пепа Илиева. Фондацията 
осем години прави предаването „Етнопалит-
ра“ (копродукция с телевизия „Евроком“). 
„Телевизионните предавания бяха палитра 
от събития, традиции, празници, ритуали и 
личности и за пръв път в българския ефир 

представяха заедно етническите общности“, 
спомня си Илиева. Тогава за различните 
общности било непривично да се срещнат 
на едно поле  – на екрана. „Всички бяха 
свикнали да ги канят поотделно, докато в 
един момент те започнаха да споделят едно 
общо предаване, после да следят събитията 
и на другите и съответно при възможност да 
присъстват на тях. Това ни даде възможност 
да изградим мрежа от организации, които 
си партнират“, разказва Пепа Илиева. Зато-
ва, когато днес „Етнопалитра“ организира 
събития, има много широка подкрепа от 
тези организации. „Имаме много парт-
ньори, които не се налага да убеждаваме, 
защото те имат нашите ценности и реали-
зираме общо идеите си. Работим заедно и 
празнуваме заедно, когато има възмож-
ност“, казва Илиева.

Културно 
многообразие

Проектът „София – столица на толе-
рантността и културното многообразие“ 
затвърждава нов модел на сътрудничест-
во между Столична община, районните 
администрации и неправителствените 
организации. „Включихме администраци-
ята, за да не бъде тя зад бариерата на това, 
което се случва, защото понякога липсата 
на контакт с различните администратори 
също поражда омраза или неразбиране. 
Толерантността не е еднопосочен процес“, 
коментира Пепа Илиева.

Целта на проекта е да представи София 
като столица на толерантността и културното 
многообразие, да подпомогне и популяри-
зира интеграцията на етническите и религи-
озните общности в България, да представи 
успешни модели на мултикултурен диалог, 

Заместник-кметът на Столична община Тодор Чобанов поздрави участниците в проекта
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да преодолее предразсъдъците и страха от 
непознаването на различните. Чрез проекта 
се представя София като българския Еруса-
лим – единствената европейска столица, в 
която в такава близост съжителстват хра-
мовете на българската православна църква 
„Света Неделя“, Централната софийска сина-
гога, джамията „Баня баши“, Римокатоличе-
ската катедрала „Свети Йосиф“, Румънската 
православна църква „Света Троица“. 

Целта на проекта е и да се противопос-
тави на негативните нагласи в обществото, 
на неспазването на общочовешките цен-
ности, засилващите се прояви на духовна 
омраза, нетърпимост и насилие. Чрез пред-
видените дейности се търсят възможности 
за решаването на проблемите с обедине-
ните усилия на местната и държавната 
власт, етнически и религиозни общности, 
неправителствени организации и граждан-
ски структури, медии и личности – лидери 
на обществено мнение. 

Проектът включва кампанията „Да 
изчистим омразата“. В нейния първи етап 
25 младежи от различни етнически общно-
сти почистват свастики и думи на омраза, 
изписани по стените на софийските улици. 
„Младежите бяха подкрепени от г-жа Ма-
лина Едрева, председател на Постоянната 
комисия по образование, култура, наука и 
културно многообразие в СО, представи-
тели на СО и Програма „Европа“, медиите 
и партньорски организации“, обяснява 
Илиева. Един от първите надписи, който 
изчистила групата, е на централно място в 
София – близо до „Дондуков“ и гласи: „Ци-
ганите на сапун.“ „Младежите бяха толкова 
обединени в усилията си да махнат надписа 
и много доволни, когато успяха“, спомня 
си Илиева. 

Колоритна дейност по проекта е 
проведеното Етноматине. На него има ку-
линарни изненади от различни етнически 
общности – българска, арменска, еврейска 
сефарадска, турска, арменска и влашка. 
Идеята на това Етноматине е, че споде-
лената трапеза е знак на уважение, раз-

бирателство и приятелство. На събитието 
присъстват: г-н Тодор Чобанов, заместник-
кмет на СО; Н. Пр. Шаул Камиса Раз – посла-
ник на Държавата Израел; представител на 

дипломатическата мисия на САЩ – Кристин 
Столт; Никол Цеаус, представител на ADRU – 
Букурещ; представители на СО, на НССЕИВ 
към МС, неправителствени организации и 

медии. 
По проекта е създаден Клуб „Толе-

рантност“ под почетния патронаж на кмета 
на София Йорданка Фандъкова. Клубът е 

неформална структура, която обединява 
личности и организации, споделящи прин-
ципите на уважение и толерантност. В клуба 
участват представители на дипломатиче-

Малина Едрева, председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука 

и културно многообразие към СОС, също участва в заличаването на символите на омразата
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ските мисии, национални, правителствени 
и културни институти, представители на 
СОС, Столична община, районните админи-
страции, неправителствени организации и 
медии. Сред първите членове на клуба са 
Йорданка Фандъкова, кмет на София, и Шаул 
Камиса Раз. 

„Беше създадена електронна база дан-
ни на български и международни културни 
институти, организации и медии, занима-
ващи се с проблемите на толерантността 
и мултикултурния диалог“, казва Илиева. 
След приключването на този проект са про-
ведени още две подобни кампании – по по-
вод Международния ден на толерантността 
и Международния ден в памет на жертвите 
на холокоста.

Равнопоставени и 
толерантни

Основната дейност в проекта „Равно-
поставени и толерантни – заедно в евро-
пейска София“ е спортен празник , който 
се провежда в Северния парк и включва 
спортни състезания и демонстрации – ле-
коатлетически крос, петанка, тенис на маса, 
дартс, вдигане на тежести от лежанка, ла-

крос и др. В празника участват шампиони и 
състезатели от Българска параолимпийска 
асоциация, Мотоклуб „Атрокс“, Спортен клуб 
„Атланд“, Спортен клуб „Прайд“, Спортен 
клуб „Здраве – Виктория Таджер“ при 
ОЕБ „Шалом“, спортен клуб на кв. „Христо 

Ботев“ и др. Най-успешно представилите 
се са наградени с медали. „Участниците от 
Мотоклуб „Атрокс“ сами ни откриха и реши-
ха да се включат в събитието. Те зарадваха 
всички деца на спортното събитие, като ги 
повозиха на мотор“, казва Пепа Илиева. 

Освен спортен празник е проведена и 
конференция  „Равнопоставени и толерант-
ни – заедно в европейска София“. Тя има 
за цел да представи успешни европейски 
практики за интеграция на хора с уврежда-
ния, законодателната рамка на Европейския 
съюз и българското законодателство, проб-
лемите и механизмите за преодоляването 
им в столицата. 

Чрез проекта организаторите искат да 
подпомогнат и да популяризират процеси-
те на интеграция на хората с увреждания в 
София и реализацията на политиките и по-
зитивните практики на Европейския съюз. 
Търсят се възможности за подобряване и 
разширяване на социалните контакти на 
хората с увреждания и приобщаването им 
към екипи. Проектът цели създаването на 
позитивна нагласа към тази социална група, 
стимулиране на помощта за тях, както и да 
им се даде възможност за пълноценен отдих 
и спорт. Представени са успешни европейски 
модели и практики за интеграция на хората 
с увреждания и специфични нужди, които 
могат да се приложат в решаването на проб-
лемите на тази социална група в различни 
сфери – социални дейности, образование, 
здравеопазване, култура, спорт и отдих, рав-
нопоставеност и дискриминация. Проектът 
показва и модел на партньорство между не-
правителствените организации, структурите 
на гражданското общество и местната власт, 
медии и лидери на обществено мнение.

Както при всеки проект, и тук не 
липсват трудности. „Състезанието, което 
организирахме, беше през почивните дни. 
Оказа се, че това е проблем, защото тогава 
е по-трудно наемането на специализиран 
микробус за хората с двигателни проблеми. 
Но намерихме решение със съдействието 
на СО и всички желаещи имаха възможност 
да участват в спортния празник“, споделя 
опит Пепа Илиева. От „Етнопалитра“ избират 
Северния парк не само защото искат да го 
представят като добро място за отдих на 
столичани, но и защото там има условия, 

Програма „Европа“ I Равнопоставени и толерантни

„Обществото все още 
има дълг към хората с 

увреждания 
и специфични 
потребности“
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подходящи за хората с инвалидни колички 
и зрителни увреждания. „Търсихме площад-
ка, на която хората да нямат затруднение. 
Мисля, че обществото все още има дълг 
към хората с увреждания и специфични 
потребности“, разказва Илиева. 

С болка споделя, че в известна степен е 
мит присъщата на българина толерантност. 
„Все по-често сме свидетели на появи на 
омраза и нетолерантност, но не може да 
се отрече и фактът, че виждаме прояви на 
човещина и доброта от хора, които незави-
симо от тежките условия, в които живеят, 
са готови да подадат ръка и да разделят 
това, което имат, с изпаднал в беда човек“, 
казва Пепа Илиева. За съжаление е факт, 
който статистиката доказва, че в България 

се увеличават проявите на ксенофобия и 
антисемитизъм. Ако направим съпоставка 
с Европа, като процент у нас тези прояви са 
по-малко, но това не бива да ни успокоява. 
„Убедена съм, че срещу всяка проява на ом-
раза, ксенофобия и антисемитизъм трябва 
да реагираме остро и да се противопоставя-
ме с активни действия“, коментира Илиева.

Проекти, които 
продължават

Част от инициативите на „Етнопалитра“ 
имат и своето продължение или преливат в 
други прояви. „Продължихме кампанията 
„Да изчистим омразата“. Миналата година 
например правихме срещи на различните 
религии всеки месец. Имаше представяне 

на съответната религия и дискусия след 
това“, разказва Илиева. Това е проект, 
който възниква спонтанно и за него фон-
дацията осигурява собствено финансиране 
от участниците: Организацията на евреите в 
България „Шалом“, Централния израелтян-
ски духовен съвет, Главното мюфтийство на 
мюсюлманите в България и Богословския 
факултет на СУ.

Пепа Илиева обяснява, че от реали-
зацията на проектите, фондация „Етнопа-
литра“ печели много добри партньори и 
приятели. „Все неща, които са много ценни, 
защото с тях продължаваме да развиваме 
проектите на нашата фондация, посветени 
на толерантността и зачитане на другостта“, 
според Илиева.

 Проект: „Равнопоставени и толерант-
ни – заедно в европейска София“
Година на изпълнение: 2011
Бюджет: 24 740 лв.
Организатори и партньори: Реали-
зиран е с финансовата подкрепа на Сто-
лична община, Програма „Европа“ 2011. 
Проектът се реализира от Фондация „Етно-
палитра“, район Връбница – СО, район На-
дежда – СО, и Българска параолимпийска 
асоциация.

Проект: „София – столица на толерант-
ността и културното многообразие“
Година на изпълнение: 2012
Бюджет: 27 200 лв.
Организатори и партньори: Фон-
дация „Етнопалитра“ в партньорство 
с район Връбница – СО, район Красна 
поляна – СО, Организация на евреите в 
България „Шалом“ и Федерация на цио-
нистите в България, със съдействието на 
фондация „Български духовен център“, 
„JCDecaux България“ ЕООД и „АВ Дизайн 
Груп“ ДЗЗД.

Проектите

Фондация „Етнопалитра“ е създадена през 2002 г. От 2006 г. до момента фондаци-
ята е член на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 
въпроси към Министерския съвет. От 2006 г. е член на Областния съвет по етнически и 
демографски въпроси – област София. От 2003 г. Фондация „Етнопалитра“ е член с право 
на глас на Обществения съвет по реализация на Общинската програма „Десетилетие на 
ромското включване в София“. Участва в работата на Комисията по култура, Комисията 
„Спорт и младежки дейности“, Комисията по образование и Комисията „Жилищна поли-
тика“ към програмата. От 2010 г. организацията е член на Комитета за наблюдение на 
ОП „Конкурентоспособност“. Мотото на Фондация „Етнопалитра“ е: „Красиви сме, защото 
сме различни, силни сме – когато сме заедно!“ 

Организацията

Пепа Илиева работи в неправител
ствения сектор от 1995 г. Има опит в 
сферата на медийните комуникации 
и връзки с обществеността. В момен
та е PR на ОЕБ „Шалом“ и управляващ 
собственик на  „АСАР“ PR&Consulting. 
Била е продуцент на телевизион
ното предаване „Етнопалитра“ по 
телевизия „Евроком“. Като предсе
дател на Фондация „Етнопалитра“ 
(от 2006 г.) е член на Националния 
съвет за сътрудничество по етничес
ките и интеграционни въпроси към 
Министерския съвет.
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По традиция всяка страна има утвър-
дили три държавни символа – герб, 
знаме и химн. България не прави из-

ключение. Все пак всеки гражданин, където 
и да се намира по света, носи в сърцето си 
още много български символи. Някои са 
общовалидни, други са въпрос на вътреш-
но усещане, но всеки от тях има роля – да 
съхранява българския дух.

Работата на Виолета Иванова като 
издател и собственик на печатни и интер-
нет медии  „ИнфоБългария години наред е 

свързана с реализацията на продукти, които 
представят България като културна, бизнес 
и туристическа дестинация в Европа и в 
други страни – на бизнес форуми, турис-
тически борси и изложения. Впечатленията 
й, свързани с незнанието за страната ни или 
с негативното мнение за нея, я провокират 
да организира и стартира инициативата 
„Българските символи“. 

Защо са важни българските 
символи

Преди няколко години след пред-
варително проучване дали има нужда от 
такава инициатива екипът на „Българските 
символи“ решава да даде начало на кам-
пания. Гледат на нея като на провокация 
и послание към държавните институции, 
гражданското общество и бизнеса  – за 
обединение на техните усилия в подкрепа 
на българското, за промяна в приоритетите 
на българската икономика и по-достойно 
представяне на страната ни в чужбина. 
Подкрепят ги български медии в страната 

Гражданите на София 
избраха символа на столицата

Програма „Европа“ I Символите на София – символи на Европа

В заключителното събитие по проекта в Националния исторически музей участваха кметът на район „Витоша“ Любен Петров и танцьори от ансамбъл „Тракия“
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и по света, общини, културни институти в 
цялата страна. С мащабни усилия от страна 
на екип и партньори успяват да провокират 
много български граждани, млади хора в 
България и българи, живеещи и работе-
щи в чужбина, да се включат и гласуват 
за „Българските символи“. „Гласуването се 
осъществи в рамките на близо два месеца 
чрез талони, които бяхме разпространи-
ли в цялата страна, както и в интернет. 
В информационен портал всеки желаещ 
можеше да гласува за национален сим-
вол и символите в различните категории“, 
разказва Виолета Иванова. Резултатът е 
1.058 милиона гласа на българи от стра-
ната и чужбина, които дават високата си 
оценка и подкрепят инициативата.  „Над 
един милион българи, които искаха про-
мяна – за по-добрия имидж на страната 
ни, за по-доброто бъдеще на държавата 
и народа. Инициативата се представи на 
туристическите борси в Берлин, Москва, 
Лондон и Мадрид от екипи на „Българските 
символи“, казва Иванова.

Инициативата преминава през някол-
ко етапа: национален символ на България, 

символите на моята столица, символите 
на моя роден край.  „В една изключител-
но благородна и вълнуваща надпревара, с 
реализация на поредица от телевизионни 
предавания и събития и след анализиране 
на получените данни за национален символ 

бе избран Мадарският конник, последван 
от кирилицата, Царевец, Рилския манастир, 
розата и розовото масло, Белоградчишките 
скали, Седемте рилски езера и много дру-
ги“, обяснява Виолета Иванова. С избраните 
символи на страната ни участвалите в ини-

циативата българи искат да бъдат асоци-
ирани в чужбина. 

Символът на София
Етапът „Символите на София – моята 

столица“ се осъществява с подкрепата от 
Столична община с реализация на проекта 
„Гражданско участие в кампанията: симво-
лите на София – символи на Европа“. Из-
ключително богатата култура и история на 
древната ни столица, забележителните сим-
воли и артефакти са и символи на Европа. 

„Символи, които трябва да бъдат по-
популярни и разпознаваеми сред европей-
ците, особено след като България стана член 
на Европейския съюз. Това бе и основна цел 
на проекта“, обяснява Виолета Иванова. По 
думите на Иванова това е задача и анга-

жимент – на нас, българите, българските 
институции и всички, от които зависи това.  
„Но за да ги популяризираме, трябва добре 
да ги познаваме“, допълва тя. Посланията 
са към столичани и гостите на София, към 
младите хора да знаят повече за красивата 

ни и древна столица, за нейните символи, 
уникални сгради, паметници.

Различни екипи в рамките на няколко 
седмици и на различни събития и места – 
театри, концерти, състезания, училища, чи-
талища, улици – разговарят и попълват ан-
кети с жителите и гостите на София .  „Много 
столичани и гости на столицата споделят в 
анкетите високата си оценка за кампанията, 
както и своя избор за символите на София“, 
казва Иванова. 

Анкетата е реализирана и в интер-
нет – при изключително голям интерес 
и активност. Тази част от инициативата 
и реализацията на проекта е отразена от 
много електронни и печатни медии, казва 
с гордост Виолета Иванова. 

 „С директно гласуване с талони и 

„Кампанията е 
необходима за нашите 

деца – да знаят за 
родината си, да 

имат самочувствие”

Елица и Стунджи също подкрепиха кампанията
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анкети, както и в интернет гражданите на 
София избраха символа на своята столица – 
храм-паметника „Александър Невски“. В 
своя вот те посочиха и други знакови места 
за столичани: църквата „Света София“, Бо-
янската църква, Ротондата, НИМ, СУ „Св. 
Климент Охридски“, Народния театър „Ив. 
Вазов“, паметника на Левски, статуята „Све-
та София“, планината Витоша, минералните 
води, НДК, четирите храма на българската 
толерантност – църква, джамия, синагога 
и католически храм в центъра на града, 
жълтите павета и много други“, припомня 
Виолета Иванова.

В резултат на проучването и със съдей-
ствието на Столична община е направено из-
дание и мултимедия „Символите на София – 
символи на обединена Европа“. Представени 

са в Националния исторически музей от Ви-
олета Иванова – ръководител на проекта, 
и проф. Мария Воденска – преподавател в 
Софийския университет и един от членове-
те на инициативния комитет на кампанията 
„Българските символи“. Мултимедийни дис-
кове и издания са получили всички гости на 
събитието в Националния исторически му-
зей, а по-късно те са разпространени сред 
жителите и гостите на София – по улиците, 
в метрото, в училища, читалища, театри и 
други културни институти.

 „Столична община е една от малкото 
държавни институции, които, оценявайки 
значимостта и необходимостта от реали-
зацията на инициативата, ни съдейства и 
подкрепи, като финансира част от необхо-
димите средства. Благодарни сме на всяка 

помощ, с която успяваме да реализираме 
до момента различните етапи на инициати-
вата – събития и продукти, разказващи за 
богатството на нашата столица и държава“, 
коментира Виолета Иванова. Допълва, че 
при отсъствие на подкрепата от Столична 
община не биха могли да организират тази 
част от проекта, свързана със символите на 
София в срок и с такъв мащаб.

Следващата стъпка
С това проектът за символите на Бъл-

гария не приключва. Предстоящият про-
дукт, който екипът на Виолета Иванова ще 
стартира скоро, е изданието „Българските 
символи – богатството на българските ре-
гиони“. То се реализира със съдействието на 
част от българските общини и партньори. 

Програма „Европа“ I Символите на София – символи на Европа

Доброволци от много училища се включиха в кампанията
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 „Изданието е един от акцентите на 
следващия етап на развитие на инициатива-
та. Предстои и реализацията на много други 
събития и продукти с представянето им в 
страната и чужбина“, обяснява Иванова. 

Основните проблеми, с които се 
сблъскват като организатори на инициати-
вата, са липсата на средства и на достатъч-
но подкрепа от институции. Инициативата, 
за която работим от години, може да бъде 
обединителна кауза на българите в Европа 
и по света, една изключително силна, ма-
щабна и работеща стратегия за представяне 
на страната ни в чужбина.  „Едно проучва-
не, което може да провокира качествени 
и мащабни промени в приоритетите на 

развитието на българската икономика и 
българските региони. Стратегия, за която 
не само говорим, а и работим, обикаляй-
ки цялата страна и проучвайки огромния 
потенциал на българските региони“, кате-
горична е Иванова.

По думите ̀и изборът на символа на сто-
лицата със съдействието на Столична общи-
на е една стъпка, етап в развитието на ини-
циативи и продукти „Българските символи“. 
Реализацията на цялостния проект е шанс 
за по-добър имидж на страната ни в Европа 
и по света, в подкрепа на националната ни 
идентичност и самочувствие, реализация на 
огромния потенциал, който държавата ни 
все още не използва, смята Иванова.

Виолета Иванова, издател и собст
веник на печатни и интернет медии 
„ИнфоБългария“ от 23 години (с на
соченост и предмет на дейност – 
представяне и промотиране на 
България като културна, бизнес и 
туристическа дестинация в страна
та и в чужбина). Създател и предсе
дател на инициативния комитет на 
кампанията „Българските символи“ – 
събития и продукти.

Проект: „Гражданско участие в кампанията: символите на София – символи на Европа“
Година на изпълнение: 2011
Бюджет: 20 900 лв. 
Реализиран от: Българска асоциация за бизнес и туристическа информация (БАБТИ) 
и район Витоша – София. С финансовата подкрепа на Столична община, Програма 
„Европа“, 2011.
Екипи на БАБТИ в рамките на няколко седмици организират различни събития –
концерти, състезания, обикалят училища, читалища и улиците на София, за да
разговарят и попълват анкети сред жителите и гостите на столицата – за
избрания от тях символ на града. Раздадени са стотици мултимедийни дискове
и издания, прeдставящи символите на София.

Българска асоциация за бизнес и 
туристическа информация (БАБТИ) 
е неправителствена организация, поста-
вяща си следните цели при реализацията 
на този проект: подпомагане на разви-
тието на бизнеса и туризма в Република 
България; популяризиране на българския 

бизнес и туризъм в страната и чужбина; 
изграждане на мрежа от инфо центрове, 
предоставящи делова информация за 
бизнеса и туризма в България; органи-
зиране и реализация на национални кам-
пании за популяризирането на България 
пред световната общественост.

Проектът

Организацията
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Програма „Европа“ I Финансирани проекти

Бенефициент Проект
2009

1 Фондация „Толеранс“ Заедно днес за по-добро утре

2 Фондация „Устои“ Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с 
европейските изисквания и добри практики

3 Фондация „Етнопалитра“ София – столица на българския дух и европейски ценности

4 Фондация за градски проекти и 
изследвания

Анализ на културните, социалните и икономическите ефекти 
от публичните инвестиции в културни дейности и проекти на 
територията на Столична община

5 Фондация „Институт Отворено 
общество – София“ Подкрепа за консултативния процес в Столична община

6 Фондация за прозрачни регламенти

Проучване, систематизиране и адаптиране на съществуващи 
практики за функциониране на обществени съвети в България и 
изготвяне на правила за взаимодействие на Столичния общински 
съвет с обществените съвети в София

7 Фондация „Заедно – общуване за 
подкрепа и развитие“

София – Европейска столица и споделено пространство за 
всички нас

8 Клуб „Устойчиво развитие на 
гражданското общество“ Партньорство за по-добро качество на живот в район Триадица

9 Район Илинден – СО Създаване на ученически информационен Евроцентър към АЕГ

10 Център за икономически и правни 
анализи

Повишаване информираността и укрепване на административния 
капацитет на местните власти и НПО от районите Младост и 
Панчарево за работа по програмите, финансирани от ЕС

11 Район Средец – СО
Създаване на трайна мотивация за обучение през целия живот 
сред администрацията и педагозите в района с цел подобряване 
на качеството на услугите и качеството на живот

12 Фондация „За човешки отношения“
Добри практики в местното управление на психичноздравните 
грижи в общността – учене от опита на психичноздравните 
програми на столичните общини от ЕС

13 Сдружение „Разнообразни и равни“ Европа за всички
14 Сдружение „Здравен форум“ Справочник на социалните услуги в град София
15 Район Сердика – СО София – достъпна за всички

16 Фондация „За Нашите Деца“ Създаване на система за мониторинг на ефекта от социалните 
услуги за децата в риск и техните семейства в Столична община

17 Фондация „Център за модернизиране 
на политики“ Европа в София

18 Национална федерация на работодате-
лите на инвалиди

Създаване, прилагане и промоция на добри европейски практики, 
осигуряващи достъп до услуги за хора с увреждания

2010

1 Район Лозенец – СО

Изграждане на устойчив модел за взаимодействие между 
местната власт, полицията и гражданското общество за осигуря-
ване на обществен ред и сигурност на територията на столичен 
район Лозенец

2 Фондация „Женски алианс за 
развитие“ Бъдеща стратегия ЕС 2020 – визията на София

3 Фондация „РЕГИОН.БГ“ Европейски практики за развитие на административния 
капацитет на район Връбница – СО

4 СНЦ „Регионална асоциация за разви-
тие и иновации (РАРИ) – МИЗИЯ“

Организациите в Столична община пред идеята за равенство 
и разнообразие

5 Фондация „Център за икономичес ко 
развитие“ Аз, съседът и общината

6 Институт за европейски ценности Голямата община и малкият бизнес – европейски практики за 
партньорство и развитие на местната общност

7 Фондация „РискМонитор“
Популяризиране и утвърждаване на добри европейски практики 
при прилагане на мерките за противодействие на изпирането на 
пари в Столична община

8 НИС на СУ „Св. Климент Охридски“ Провеждане на европейски ден на предприемача (ЕДП) – 2010. 
Иновациите – среща на наука и бизнес в Столичния град

9 Фондация за българска литература София – европейска столица на културата
10 Сдружение „Разнообразни и равни“ Свободата е многообразие

11 Фондация „Програмен и аналитичен 
център за европейско право“ Партньорство за устойчиво развитие в София

12 ФДЧП „Център за обучение и научни 
инициативи“ София – древен европейски град

13 Национален център за социална 
рехабилитация

Система за мониторинг на качеството на социалните услуги в 
Столична община

14 Фондация „Център Надя“
Приложение на единни европейски стандарти и критерии за 
работа в помощ на жени и деца, жертви на домашно насилие, на 
територията на Столична община

15 Информационен център „НПО срещу 
бедността“

Европейски практики за социално включване при развитието на 
социалните услуги в Столична община

16 НПО Линкс Усъвършенстване механизмите за социално включване в 
Столична община

17 Фондация „Здраве и социално 
развитие“

Ранна превенция на рискови фактори за семейно планиране и 
репродуктивно здраве сред проституиращите жени

18 Сдружение „Алфа-клуб. Да оцелееш“ Социална отговорност

19 Читалище „Нов път“ Достъп до професионално обучение – път към социалното 
включване

20 Фондация „Не спирай“ От идеи към действие: Успешният пример като ефикасно мотиви-
ращо средство за трудова активност и социално включване

Бенефициент Проект
21 Сдружение за интегрирано общество Подобряване достъпа до административни услуги като фактор в 

борбата със социалното изключване

22 Район Искър – СО
Диалог за европейска политика: За ново качество на околната 
среда – зелени зони за отдих и спорт и осмисляне на свободното 
време на младите хора в район Искър

23 Асоциация „Европейски инициативи за 
култура и изкуство“ Зелена пътека за Европа

24 Фондация „Европейски център за еко 
агро туризъм – България“

Паркът в с. Мировяне – съвременна зона за отдих, почивка 
и развлечения

25 Район Банкя – СО Култивиране на зелена алея – дендрариум „Знаменити граждани 
и приятели на Банкя“

26 Сдружение „Асоциация на българските 
ползватели на дървесина“

Устойчивото развитие и управление на горите на територията на 
Столична община

27 Район Подуяне – СО Мечтаните площадки на Подуяне
28 Асоциация младежка медийна мрежа      Медиите и общината - размяна на местата

2011
1 Сдружение „Квалификационен фонд“ Съвременни инструменти за превенция в публичния сектор
2 Фондация „БЕВА“ Евро-информационен център на район Триадица

3 Фондация „Местни инициативи за 
европейско развитие“

Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в 
София – след демонстрационния проект на МРРБ/ ПРООН

4 Сдружение „Клуб на жените предприе-
мачи и мениджъри в България“

Европейски практики на женско предприемачество, приложени 
в град София

5 Фондация „Център за икономическо 
развитие“

Аз, Съседът, Общината и София като Бъдеща Европейска Столица 
на Културата

6 БТА Информационна емисия „Новините на София“

7 Международна фондация за българ-
ско наследство проф. Петър Детев Публична виртуална мрежа „Културата на София“

8 Фондация „Развитие, Природа, Човек“ София – Европейска столица

9 Фондация „Европейска София“

Аз, училището и общината – сътрудничество между 
фондации, неправителствени организации, училища и общини за 
популяризиране на добри практики в европейското гражданско 
образование

10 НПО Линкс Граждани за чиста европейска столица

11 Гражданско сдружение „Хармония“ София: Активни граждани за добро управление по европейски 
стандарти

12 Сдружение „Архитекти за София“ Обществените пространства на София – генератор на култура, 
икономика и социална ангажираност

13 Фондация за градски проекти и 
изследвания

Развитие на културната периферия – важен фактор за успешната 
кандидатура на София за Европейска столица на културата 2019 г.

14 Фондация „Етнопалитра“ Равнопоставени и толерантни – в европейска София
15 Фондация „ЖАР“ Столица със сто лица

16 Фондация „Център за европейски и 
международни изследвания“ Дръж се естествено!

17 Българска асоциация за бизнес и 
туристическа информация

Гражданско участие в кампанията: символите на София – 
символи на Европа

18 Фондация „За Оборище“ Европейска алея на културата

19
Фондация „Център за предприема-
чество и управленско развитие – 
България“

Непознатата София

20 Фондация „Център за модернизиране 
на политики“ Квартал в Европа

21 Програмен и аналитичен център за 
европейско право

Насърчаване на доброволчеството при предоставяне на социални 
услуги в Столична община

22 Фондация „Помощ за благотвори-
телността“ Доброволци за София

23 Сдружение „Асоциация Аркадия“ Формула за щастливо детство

24 Младежки образователен център 
„ИНСАЙТ“

Обучение на младежи доброволци за работа на терен с деца от 
маргинални групи по програми за превенция на социалното 
изключване и рисково поведение

25 Сдружение на европейските ровери 
в България Доброволчество в действие

26 Фондация „Каузи“ Младежка предприемаческа борса

2012

1 Сдружение „Архитекти за София“
Създаване на модел за устойчиво развитие и управление на 
обществените пространства в градската среда чрез съвместната 
дейност на местната власт, гражданското общество и бизнеса

2 Сдружение „Европейски алианс за 
човешките права в България“ Заедно напред

3 Обсерватория по икономика на 
културата

Разработване на по-прозрачен, ефективен и ефикасен механизъм 
за подбор, мониторинг и оценка на събитията в Календара на 
културните събития на Столична община

4 Сдружение „Разнообразни и равни“ С европейски критерии при работата с ромските общности 
в София

5 „П.Е.О.Р.Г.П.“ България – Алианс 
за ПЧП“ ПЧП за силна и модерна София 2020+

6 Джуниър Ачийвмънт България Мястото на младите граждани в бъдещето на София

БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРАМА „ЕВРОПА” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2009 – 2014 г.
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Бенефициент Проект
7 ГИС Трансфер център Насърчаване на иновациите в културната индустрия на столицата

8 Асоциация Висше училище по хотели-
ерство и мениджмънт в туризма

Участие на гражданите в проект за културен туризъм „Света 
София“

9 Сдружение „Култури“ Младежки поглед към позитивната София – ценностите, забеле-
жителностите и добрите практики в градската среда в снимки

10 Българска секция на Европейската 
асоциация на учителите Днес ученици, утре – граждани на столицата на културата

11 Българско дружество за защита на 
птиците (БДЗП) Градина за хората и птиците – гробница Александър І Батенберг

12
Сдружение „Университет за зрители 
към малък градски театър „Зад 
канала“

Софийската сцена през три столетия

13 Фондация „Кофоед Училища за 
самопомощ – България“ Изкуство за всеки

14 Сдружение Граждански форум Красна поляна за София – перспективи пред многообразието
15 Сдружение „НПО Линкс“ Софийски портрети

16 СНЦ „Институт за европейски 
инициативи“ Културният код на София – 2019

17 Фондация за градски проекти и 
изследвания

Пресечната точка между култура и предприемачество – 11 добри 
примера от София

18 Фондация „Женски алианс за 
развитие“ Защо София?

19 Фондация „Етнопалитра“ София – столица на толерантността и културното многообразие

20 Сдружение „Трансформатори“

ГРАДСКА МЕДИЯ ЗА КУЛТУРА. Проект за създаване на иновативна 
комуникационна инфраструктура в градска среда, която да 
популяризира културните събития, проекти и процеса на канди-
датурата на София за Европейска Столица на Културата

21 Сдружение „Европа за теб“ Традиции и идентичност на град София като европейска столица 
на културата – шопски фолклорен календар

22 Асоциация на българските медии 
по света Мала Света гора – скритият дух на София

23 Район Нови Искър – СО Градът в миниатюри
24 Фондация АКСЕС – София Граждански идеи за София

25 Район Лозенец – СО

Създаване на представителен информационен продукт, предназ-
начен за обществеността относно богатото културно-историческо 
и религиозно наследство, намиращо се на територията на 
район Лозенец

26 Арена Арт Продакшънс София Евро Арт

27 Фондация „София за култура и 
изкуства”  Новото лице на НДК

2013
1 Район Сердика – СО Хората с увреждания – равноправни граждани на София

2 Фондация „Център за икономическо 
развитие“

Добро управление в Столична община чрез инвестиции в нови 
форми на заетост

3 Сдружение „Велоеволюция“ Европейска седмица на мобилността 16 – 22 септември 2013 г.

4 Българска асоциация на жените 
предприемачи

Добри европейски практики на предприемачество и равнопоста-
веност в подкрепа на повишаване качеството на живот в София

5 Район Панчарево – СО Не-Познати в София

6 Асоциация на рециклиращата 
индустрия (АРИ)

Европейски механизми и гражданско участие за по-добро 
качество на живот в София

7 Форум за наблюдение и анализ на 
публични политики

Добро управление на район Триадица чрез прилагане на механи-
зми за повече прозрачност и по-активно гражданско участие

8 Сдружение „Българска национална 
асоциация Активни потребители“ Европейски измерения на топлоснабдяването

9 Фондация „Развитие, Природа, Човек“ София и добрите политики за устойчиво развитие

10 Фондация „Алтернатива в изкуството“
„Софийският тебеширен кръг“: Осем мултимедийни събития 
в подкрепа кандидатурата на София за Европейска столица 
на културата

11 Сдружение „Екопрограма“ Историческа миля

12 Фондация „Евроскок“ Археологията – съкровищница на София и бъдеще на културния 
туризъм на столицата

13 Фондация „Център за европейски и 
международни изследвания“ 19 до 19-та

14 Сдружение „Европейска перспектива“ София код: Предай нататък!
15 НПО „Сдружение Азбукари“ Усмивки от София

16 Фондация „Стоян Камбарев“ Спирка Европа: София 2019 (20 исторически факта и 19 културно-
исторически обекта)

17 СНЦ „Информация, знание, 
възможности“ София – град на младите и за младите

18 СНЦ „Инициатива за междукултурно 
сътрудничество“ София чете!

19 Фондация „Светът на Мария“ Да живеем заедно – активно участие на хората с интелектуални 
затруднения в социалния и културен живот на София

20 Район Илинден – СО Достъпна информация

21 Район Нови Искър – СО Традиции в съвременния град

Бенефициент Проект
22 Район Лозенец – СО Създаване на представителен информационен продукт, предназ-

начен за обществеността
23 Асоциация на софийските писатели Европейска алея на културата – 2: В Панчарево – дишай култура!

24 Сдружение ИМЕ Водна кула арт фест – семинар. Възможностите за работа като 
културен активист

25 Район Кремиковци – СО

Популяризиране и съхранение на културно-историческото 
наследство на район Кремиковци посредством модели от 
тримерно лазерно сканиране на църквата „Св. Георги“ в 
Кремиковския манастир 

26 Район Възраждане – СО Декорация на религиозните храмове на територията на района 
„Цветята – символ на естетика и култура“ 

27 Район Красно село – СО Празник на европейските нации и култури 
28 Район Люлин – СО Културна еманация в район Люлин
29 Фондация „Зелена улица“ София през погледа на младите хора
30 СНЦ „Клас – А“  София в един кадър
31 Фондация „Палеобулгарика“ София – Европейска столица на кирилските букви

32 Сдружение „Център за европейско 
развитие и реализация“ София за Европа – Пръски поезия

2014

1 Фондация „Де Пасарел в България“ Европейски хоризонти на социалното включване на хората с 
увреждания в СО

2 Фондация „Здраве и социално 
развитие“

Нови модели за социално, културно и етническо сътрудничество 
в София

3 Фондация „Център за развитие на 
медиите“ Заедно за Европа

4 „Асоциация за свободен театър“ Ресурсно-информационен център за добри европейски практики 
за развитие на града чрез култура

5 Фондация за развитие на информа-
ционното общество

Добрите практики на СО за насърчаване на взаимодействието 
между гражданите и местната власт

6 Сдружение „НЧ Джон Атанасов 
1999 – София“

Подкрепа на партньорство за създаване и прилагане на политики 
за добро местно управление

7 Сдружение „Младежки форум 21 век“ Младежко партньорство за европейско качество на обществения 
транспорт в столицата

8 Институт за развитие на публичната 
среда

Повишаване на институционалния капацитет на местната власт и 
прилагане на механизми за закрила на търсещите убежище 

9 Сдружение ИМЕ А сега накъде? Устойчиви артистични инициативи 

10 Фондация „Устои“ Европейски практики на взаимодействие между гражданите, 
бизнеса и местната власт

11 СНЦ „Асоциация Родители“ Добре дошли в 5 клас, родители

12 Институт за икономическа политика София расте интелигентно. Добри практики за насърчаване на 
устойчиво местно развитие

13 Институт за семейна политика Състоянието на семейната политика на територията на столицата и 
възможности за нейното подобряване

14 СНЦ „Карпе дием“ Активна София
15 Сдружение „Трансформатори“ Споделени софийски Пространства

16 Сдружение „Разнообразни и равни“
Подкрепа за прилагане на публичните политики, свързани с 
интеграция на ромската общност и насърчаване активното 
сътрудничество с НПО сектора

17 Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“

Въвличане на гражданското общество в разработване на 
политики за повишаване качеството на живот в столицата 
съвместно с местната власт

18 Културен център 20:19 Квартал на тротоарите
19 Сдружение „ЕАЧПБ“ Добро управление в услуга на местната общност

20 СНЦ „Институт за европейски 
инициативи“

Въвеждане и прилагане на механизми за партньорство между 
СГО и местната власт в областта на младежката политика

21 Сдружение „Европейски спортен клуб“ София – европейска столица, претворена в младежки рисунки
22 Сдружение Мулти Култи Колектив Сподели мултикултурните маршрути на София

23 Сдружение „Българско кристалограф-
ско дружество“

Проучване на състав, структура, свойства и начин на получаване 
на жълтите павета в София

24 Фондация „Региони за европейско 
разширение“ Погледни

25 Фондация Арт Фест Дискусионен клуб София Филм Фест за учащи
26 Сдружение „Лингва Франка“ София под открито небе

27 Фондация „Просвета 21-ви век“ Иновации в туризма. Иновативни подходи за популяризиране на 
дестинация „София“

28 Фондация „С.Е.Г.А.“ Харта за гражданско участие – иновативен подход

29 Фондация „Светът на Мария“ Развитие на иновативния потенциал на София чрез насърчаване 
участието на хората с интелектуални затруднения 

30 Сдружение „Двустранна Търговска 
камара България – Румъния“ София – умен и иновативен град

31 СНЦ „Талантс“ София Арт

32 Фондация „Евро-перспeктиви“ Публично представяне на фото документация по създаване на 
креативна индустрия

33 Сдружение „Арте Класика“ София поздравява Европа и света
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