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ПОЗИЦИЯ НА ОРГАНИЗАТОРИ НА ФЕСТИВАЛИ В 
БЪЛГАРИЯ 

и други водещи културни организации 
относно обществената поръчка, обявена от Министерство на 
културата по Оперативна програма „Регионално развитие” на 

обща стойност 2 523 178  лева без ДДС 

На 7.02.2012 г. Министерство на културата обяви открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет „Подготовка, организиране и провеждане 
на Фестивали в рамките на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/3.2-01/2010 „Подкрепа за организиране на събития с регионален и 
национален обхват и въздействие” по „Оперативна програма Регионално развитие 
2007-2013” по договор BG161PO001/3.2-01/2010/001-02 „Европейска столица на 
културата – създаване на условия за избор на български град Европейска столица на 
културата в края на 2012г. Фокус – София, Варна, Пловдив, Русе, Бургас, Стара Загора, 
Велико Търново” по дванадесет обособени позиции. 

Като организатори на успешни фестивали и представители на организации, 
които от години се занимават с продуциране и организиране на културни събития, ние 

ЗАЯВЯВАМЕ: 

Приветстваме желанието на българското правителство да отдели значителни 
средства за подпомагане и развитие на фестивалите в България. Фестивалите оказват 
положителен културен, социален и икономически ефект за градовете и регионите, в 
които се провеждат и в този смисъл подкрепата за фестивалите е и подкрепа за 
местното и регионално развитие. 

Разбираме, че целта на тази схема по Оперативна програма „Регионално 
развитие” е развитието на устойчив културен туризъм и подкрепата на туристически 
дестинации със значителен културен ресурс и потенциал. 

За съжаление, обявената от Министерството на културата обществена поръчка 
ни кара да се опасяваме, че нито една от тези цели няма да бъде постигната. Твърде 
вероятно, предвидените средства не само няма да стимулират развитието на устойчив 
културен туризъм, но и ще окажат негативен ефект, както върху развитието на 
фестивалите, така и върху цялостната културна среда в България.  

Прочетохме внимателно прес-съобщението на Министерство на културата от 
17.02.2012, но то отваря нови въпроси, без да отговори на вече възникналите. 

Накратко: Има опасност да станем свидетели на разхищението на над 2,5 млн. от 
средствата на европейските и българските данъкоплатци. 

Причините са следните: 

1. Самата концепция на обществената поръчка е погрешна в основата си. 
Административното разработване на детайлни концепции за 12 нови 
фестивала без това да е съобразено с реалните културни ресурси, интереси и 
нужди и без комуникация с реалните организатори на фестивали е практика, 
която е непозната в цяла Европа. 
Фестивалите измислени от администрацията – без диалог с реалните 
организатори на фестивали в България – не могат да бъдат нито качествени, 
нито устойчиви. Те няма да успеят да привлекат нито български, нито 
чуждестранни туристи. 
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2. Настоящата обществената поръчка показва непознаване на съвременната 
култура, но също така на структурата и съдържанието на един фестивал и 
начините той да привлича своя публика. В документацията на обществената 
поръчка се появяват абсурдни изрази като „Ще бъдат представени водни 
инсталации на видеостена...”, „…ще бъдат изградени инсталации в 
различни сфери на танцовото изкуство” и всевъзможни други смесвания, 
обърквания и неразбирания оформени като категорични изисквания към 
бъдещите фестивали.  

3. Обезпокоителен е въпросът за устойчивостта на 12-те нови фестивала, които 
предлага Министерство на културата. Според прес-съобщението от 17 
февруари авторските права върху фестивалите ще принадлежат на 
Министерството на културата, като едновременно с това „задължително 
условие е кметовете на общините да гарантират устойчивост на новите 
фестивали за ежегодното им провеждане три години след приключване на 
проекта”.  Това означава създаване на държавни фестивали, финансирани с 
европейски средства, които след това ще бъдат прехвърлени на общините, но 
авторските права ще останат в Министерство на културата, а изпълнителите 
ще бъдат съвсем отделни организации, които няма да имат отношение към 
съдържанието и развитието на фестивалите. Всичко това противоречи на 
логиката на създаване и развитие на един успешен културен фестивал. 
Остава неясно и как в условията на криза кметовете на общини ще осигурят 
необходимите средства в трите години след приключване на проекта. 

4. Самото заглавие на обществената поръчка издава неразбиране на 
принципите на издигане и избиране на български град за Европейска столица 
на културата през 2019 г. Както е известно, всеки български град – без 
ограничения – може да кандидатства за тази престижна европейска титла. 

Решението на Министерство на културата да подкрепи фестивали в 7 
предварително определени града би могло да доведе до обвинения във 
фаворизиране на определени градове и нарушаване на принципите на 
честната конкуренция в това важно съревнование. 

5. Настоящата обществена поръчка НЕ подкрепя и не доразвива капацитета на 
културния сектор, нито създава условия за достъп на гражданите до нови и 
по-добри културни продукти. Напротив, създадените от Министерство на 
културата „държавни” фестивали ще конкурират вече съществуващите 
фестивали. Това също е в противоречие с целите и принципите на титлата 
„Европейска столица на културата”, която стимулира създаването и 
развиването на цялостен капацитет, а не финансирането на поредица събития 
от наети изпълнители. 

НАСТОЯВАМЕ: 
Министерство на културата да прекрати процедурата за възлагане на 

обществена поръчка по договор BG161PO001/3.2-01/2010/001-02. 
Министерство на културата, съвместно с Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма и Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, да организира публично представяне и обсъждане на проекта, в 
рамките на който е обявена настоящата обществена поръчка. Резултатът от това 
обсъждане трябва да бъде съществена промяна на проекта и/или пренаписване на 
документацията на обществената поръчка. Същевременно ние сме убедени, че най-
ефективният механизъм за разпределение на средства, когато става дума за културни 
проекти, е отвореният конкурс за кандидатстване. 
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Министерство на културата съвместно с гражданските организации да 
организира обществено обсъждане за използването на обществени поръчки при 
подкрепата на културни проекти с оглед синхронизирането с европейските практики, 
които осигуряват ефективно и ефикасно изразходване на публичните средства и 
същевременно отчитат спецификите на културната сфера. 

Към 20 февруари 2012 г. тази обща позиция е подкрепена от следните фестивали 
и културни организации изредени по азбучен ред: 

1. АмБъл фестивал София  
2. Биенале на българския дизайн София  
3. Джаз Плюс Фестивал  София 
4. Джаз фестивал в Докторската градина "A to JazZ" София  
5. Европейски музикален фестивал София, Пловдив, Варна 
6. Конкурса за пианисти-непрофесионалисти " Вивапиано" София  
7. Международен фестивал на стъклото София 
8. Международен фестивал за дигитални изкуства DA Fest София  
9. Международен фестивал за съвременно изкуство на млади автори Contempo, 

Варна 
10. Международен филмов фестивал "София Филм Фест" София  
11. Международно триенале на сценичния плакат – София  
12. Музикален фестивал „ПаркЛайв” София  
13. Нощ на музеите и галериите Пловдив 
14. Софийска седмица на танца София  
15. Софийска седмица на архитектурата София  
16. Софийска седмица на дизайна София  
17. София Джаз Пик София  
18. София Хартиен Арт Фест София  
19. Студентски фестивал на пърформанса „Шах с пешката” София  
20. Фасада видео фестивал Пловдив 
21. Фестивал „Българската Европа” Русе  
22. Фестивал ВИДЕОХОЛИКА Варна 
23. Фестивал „Водна кула” София  
24. Фестивал „Късо съединение” София  
25. Фестивал „Мистик” Габрово  
26. Фестивал „Локация Център” Габрово  
27. Фестивал за експериментално кино, видео и нови медии „х-филм” София  
28. Фестивал за свободен театър София  
29. Фестивал за съвременна градска култура "JAM ON IT" София  
30. Фестивал за съвременно изкуство Арт Позитив Пловдив  
31. Фестивал за филми от Близкия Изток и Северна Африка „Цветята на Корана”, 

София 
32. Фестивал на спомените Горна Бела Речка 
33. Фестивал за филми от Далечния Изток „Сатори в утрото на есента” София  
34. Фестивал "Meet the world" София  
35. Филмов фестивал „So Independent” София  
36. Easyart фест София  
37. FANTA DANCE FEST София  
38. Mellow Music Festival София  
39. Spirit of Burgas Бургас  

 
40. Академична лига за Югоизточна Европа София  
41. Архитектурен център „София” София  
42. Арт Фондация ЕКС София  
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43. Асоциация "Информбюро" София 
44. Институт за съвременно изкуство София  
45. Сдружение "Идействие"  Велико Търново  
46. Сдружение „Изкуство в действие” София  
47. Сдружение „Интерспейс” София  
48. Сдружение „Трансформатори” София  
49. Фондация „Арт Офис” София  
50. Фондация Бюро култура София 
51. Фондация "Брейн Стор Проджект" София  
52. Фондация „Изкуство – Дела и Документи” София  
53. Фондация "Кентавър арт" Пловдив  
54. Фондация „Следваща страница” София  
55. Фондация "Танцово изкуство - Илиев". София  
56. Фондация за градски проекти и изследвания София 
57. Фондация Credo Bonum София  
58. Сдружение за съвременно изкуство OHG  Бургас  
59. Център за неформално образование и културна дейност „АЛОС” София  

До 23 февруари 2012 г. към общата позиция се присъединиха още 15 
фестивали и организации, с което общия им брой става 74, от общо 11 града. 
Продължаваме да получаваме писма от културни организации, които желаят да се 
присъединят към общата позиция. Присъединилите се между 20-ти и 23-ти февруари: 

60. Артмосферик фестивал община Своге 
61. Воден булевард на изкуствата и занаятите София 
62. Детски панаир София 
63. Ежегоден младежки фестивал на изкуствата „Различният поглед”  Стара 

Загора 
64. Международен фестивал за късометражно кино ФИЛМИНИ София 
65. Международен фестивал "Софийски музикални седмици" София 
66. Ретро София Фест  София 
67. Фестивал за съвременен танц и пърформънс „Антистатик” София 
68. Фестивал на българския танцов, физически и визуален театър "Ерата на 

Водолея"  Бургас  
69. Фестивал за театър за деца и младежи "Забранено за възрастни" Смолян 
 
70. Модо България София 
71. Сдружение "Движение за хармонично развитие - Карнавали" София 
72. Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура "36 маймуни"

 София 
73. Сдружение "Седем" София 
74. Фондация „Easyart” 

На 24 февруари 2012 г. към общата позиция се присъединиха още 9 
фестивали и организации, с което общия им брой става 83, от общо 11 града. 
Продължаваме да получаваме писма от културни организации, които желаят да се 
присъединят към общата позиция. Новоприсъединилите се: 

75. Лятна Сцена Сексагинта Приста   Русе 
76. Международен фестивал на пърформанса "Места и субекти"  - Пловдив 
77. ON!Fest София 
78. Sofia Rocks Festivals  София 
 
79. Клуб "Варна - Новосибирск "  Варна 
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80. Сдружение "Българо - ирландски клуб "   Варна 
81. Сдружение „Европейски пространства 21”  Русе 
82. Сдружение "Компот Колектив"  София 
83. Съюз на българските филмови дейци  София 
84. Международен фестивал на анимационният филм "ЗЛАТЕН КУКЕР – София 

(сред първите подписали общата позиция; пропуснати поради техническа 
грешка) 

 


