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„Европа танцува“ – събитие, част от „Европейски музикален фестивал“. 
фотография: Василка Балевска



Изминалата 2020 г. изправи света пред невиждани 
предизвикателства. Кризата, причинена от корона-
вирусната инфекция, повдигна много въпроси и до-
веде до промяна в ежедневието на всички, във всички 
сектори на живота. България не направи изключение 
- пандемията остави отпечатък върху битието ни. 
Сред най-засегнатите бяха културните индустрии. 
Радвам се, че успяхме да реагираме бързо и с общи 
усилия намерихме начини да подкрепим ангажираните 
в сферата на културата и изкуствата, да дадем шанс 
на творците и културните оператори да продължат 
работа в безпрецедентната ситуация, а публиката 
да има достъп до изкуствата. 

За Столична община развитието на културата, съз-
даването на условия за достъп на публиките, по-
добряването на инфраструктурата и ежегодната 
подкрепа за културния живот е ключова политика. 
Културният сектор е един от най-важните за хо-
рата, които са избрали града ни за свой дом. Дори в 
кризисната година, ние не намалихме финансирането 
в направлението и изпълнихме ангажиментите си 
към общинските културни институти, общинските 
театри и библиотека, градската галерия и филиа-
лите ѝ, както и към регионалния исторически музей. 
Основната ни цел в периода на невиждани трудности 
беше да подпомогнем творците и културата като 
процес, да бъдем гъвкави и да проявяваме солидар-
ност. Реализирахме сесиите на традиционните фи-
нансиращи програми, бързо адаптирахме условията 
към новата реалност и въведохме поетапно разглеж-
дане на програмите, за да окажем подкрепа на орга-

низаторите на културни събития и фестивали да 
ги реализират адекватно в динамично променящата 
се ситуация. Освен това веднага след обявяването 
на извънредната ситуация в страната и с усили-
ята на общинската администрация и общинските 
съветници създадохме и приложихме антикризисна 
финансова инициатива, чрез която подадохме ръка на 
десетки свободни артисти, творци и места за кул-
тура в най-тежките месеци от 2020 г. С помощта на 
партньори изнесохме културата на открити сцени в 
града, за да върнем нормалността и срещите на живо 
между публика и артисти. В същото време продължи-
хме да работим по проектите, които са приоритет 
за развитието на културата в града ни. Заложихме 
условия, които предпоставиха през 2021 г. да стар-
тира дейност регионалният център за съвременни 
изкуства „Топлоцентрала“, подготвихме разширява-
нето на Програма „Навън” за подкрепа на временни 
художествени инсталации в градска среда с ново на-
правление за финансиране на нови творби в перифер-
ни, нетипични или слабо разработени като терен за 
изкуство места в града. Столичният общински съ-
вет даде зелена светлина за трайното експониране 
на открито в Южния парк на мащабната композиция 
„Водна паша“, дело на световноизвестния български 
скулптор Павел Койчев. 

Предизвикателствата, които заложи 2020 г., ще 
продължат и ние ще продължим да търсим и намираме 
най-адекватните решения, за да им отговорим. За-
щото културата дава смисъла, без който в живота 
няма истинско удовлетворение и щастие.

Йорданка 
Фандъкова

кмет на  
Столична община

Уважаеми�съграждани,

Културата�е�важна� 
за�хората�и�за�града�ни
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“През 2020 г. се оказа, че дигиталното е 
втори шанс за творческия сектор. Гледахме 
театрални и кинофестивали онлайн - въз-
можно е, но не е същото. Проведоха се важни 
дискусии онлайн. Самите културни субекти 
оптимизираха разходите си - тежък, но не-
обходим урок. И стана ясно, че културният 
живот не замира дори в условията на пълна 
или частична изолация.” - Д-р ТОНИ НИКО-
ЛОВ – главен редактор на портал „Култу-
ра“, член на Творческия съвет на Столична 
програма „Култура“

„През 2020 извън загубите и негативните 
преживявания на кризисната пандемична си-
туация трябва да посочим новите умения, 
придобити по необходимост за дигитална ко-
муникация, реализиране на културни събития 
в интернет пространството, достигане до 
нови аудитории чрез по-активното използ-
ване на социалните медии. Важен нов момент 

е свободният достъп до културни събития от 
цял свят след като в интернет започна маси-
рано излъчване на филми, спектакли, концер-
ти, виртуални разходки в музеи и галерии.” 
- Проф. д. н. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ – театро-
вед, председател на Творческия съвет на 
Столична програма „Култура“

Творците и културните 
оператори за 2020 г.

Тео Ушев и Георги Господинов 
представят филма си 
„Физика на тъгата“ на  
24-тия „София Филм Фест“. 
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Творците�и�културните 
оператори�за�2020�г.

„София има уникалния шанс, че по време на 
пандемията културата дишаше, а не беше 
тотално затворена, както в други държави. 
Това е хубаво начало за рестарт на софий-
ската култура” -�ТеОДОР�УшеВ,�аниматор

„През 2020 г. творческият сектор потър-
си и използва разнообразни инструменти за 
представяне на своята продукция в онлайн 
платформи. Бяха архивирани и дигитално 
презентирани множество произведения/про-
дукции. Реализираха се повече индивидуални 
проекти, за сметка на екипните. Получи се 
бум на предложения и инициативи, свързани 
с авторски проекти. Тенденцията е добра.” -�
доц.�ВеНеЛИН�шУРеЛОВ�-�визуален�артист,�
преподавател�в�НХА,�автор�на�инсталация-
та�„един�човек“

„Мисля, че Столична община реагира адек-
ватно на кризата в културния сектор, поро-
дена от пандемията и най-важното – свое-
временно и организирано. Отдавам горното 
на натрупания положителен и полезен опит, 
административен и експертен потенциал, 
законова уредба и наредби, решителност в 
действията и не на последно място – прео-
доляване на страха от възможните реакции 
на обществеността в тази тежка атмос-
фера и ситуация.” -� ЛЪЧеЗАР� БОЯДЖИеВ� –�
художник,�член�на�Творческия�съвет�на�Сто-
лична�програма�„Култура“

„През 2020 г. работата ни бе подпомогната 
от програмите на Столична община - „Соли-
дарност в културата” и „Културен календар”. 
Без тези възможности нямаше да можем да 
осъществим АТОМ Хореографски Серии#4 и 
да играем представлението си „Клопка” в 
София. Помощ беше и възможността да се 
трансформират проектите спрямо епиде-
мичната обстановка и изисквания.” -� СТе-
ФАНИЯ�ГеОРГИеВА�–�артистичен�директор�
на�Театър�„Атом“

„Нашето мнение като културен оператор, 
работещ повече от 10 години в България, е че 
Столична община откликна своевременно на 
създадената необичайна ситуация и предприе 
адекватни мерки за втората половина на 
2020. Очевидно те могат да бъдат допълнени 
и разширени за 2021, което вече виждаме, че 
се случва. Според нас ще е от първостепенна 
важност да се подсигурят сцени на открито 
в столицата за периода юни-октомври, как-
то и подкрепа за логистичното им подсигу-
ряване.” ЛюДМИЛ�АНГеЛОВ�–�организатор�на�
фестивалите�„Камералия”�и�„Пиано�екстра-
ваганца”,� председател� на� фондация� „Пиано�
екстраваганца“

Платформа  
за интензивен 

танцов тренинг  
АТОМ 

Хореографски 
Серии
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През 2020 г. по поръчка на Столична об-
щина бе проведено проучване на оценките 
на гражданите на София за културните 
политики на общината в условията на из-
вънредна пандемична обстановка и нагла-
сите за участие в новите форми на кул-
турен живот в столицата. Основна цел 
на проучването бе да установи как жи-
телите на Столична община възприемат 
и оценяват културния живот и до каква 
степен са въвлечени в него в условията 
на извънредна епидемична обстановка. 
Оценката на гражданите на столицата 
за качеството и наситеността на кул-
турния живот в града е от изключително 

значение в процеса на създаване и прила-
гане на нови мерки и политики в сферата 
на културата.

Проучването, реализирано от Алфа Рисърч, 
бе национално представително сред пъл-
нолетното население на Столична община. 
Пълният доклад „Оценки на гражданите за 
културните политики на Столична общи-
на в условията на извънредна пандемична 
обстановка и нагласи за участие в новите 
форми на културен живот в столицата“ 
може да видите тук: https://www.sofia.bg/en/
analyzes-documents-presentations

Оценката на публиката – 
изследване на Алфа Рисърч

Обща оценка за културния живот  
в столицата (%):

Има доста културни 
събития, но не 
са достатъчно 
привлекателни и 
значими

Няма достатъчно 
културни събития, 
София е бедна на 
културни прояви

59,3%
33,4%

7,3%

Културните 
събития са 

разнообразни и с 
добро качество

Жителите на Столична община 
за културата през 2020 г.:

1.  Преобладаващото мнение е, че 
културните събития в столи-
цата са разнообразни и с до-
бро качество (59%). Оценката 
е както от жителите на цен-
трални части, така и от тези 
в периферните квартали.

2.  Най-често споделяните же-
лания са за повече културни 
събития в кварталите (55%), 
повече събития на открито 
(49%) и повече безплатни съ-
бития (41%). 

3.  Затвърждават се нагласите 
за отваряне на периферията 
на града към културния живот 
и развитието на открити-
те пространства за култу-
ра, вкл. и с безплатен достъп. 
Според анкетираните е нуж-
но съществуващите прос-
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транства да се облагородят, да станат 
по-удобни за артисти и публика. 

Оценка�на�културните�събития�и�местата�
за�култура�на�открито�от�гражданите�на�
столицата1:

4.  Основните фактори, мотивиращи жите-
лите на столицата да посещават култур-
ни събития, са свързани, от една страна, 
с артистите/изпълнителите в рамките 
на проявата, а от друга – с получени от-
зиви. 58% споделят, че дадено събитие 
ги привлича в най-голяма степен, когато 
познават и харесват участващите в него 
изпълнители/артисти. За 51% най-важен 
фактор са добрите отзиви. Препоръката 
от близки и познати, пък, действа моти-
виращо на 49% от столичани.

1  Оценката е направена в рамките на представително 
проучване, реализирано от социологическата агенция 
Алфа рисърч през 2020 г. по поръчка на Столична община.  

Потребности от културни 
събития в столицата (%):

26,3%
25,2�%
23,1%
20,4%
15,3%

Повече културни пространства 
в кварталите

Повече събития от традиционни 
форми на изкуство

Повече събития от модерни 
форми на изкуство

Повече събития  
за деца

Повече културни  
събития на открито

Повече събития, достъпни за  
специфични социални групи

Повече безплатни  
събития

Повече културни 
пространства в центъра

55,2%
49,2%

41,8%

0,8%
21,3%

Други  
събития

Нямам нужда от  
нещо допълнително

Оценка за откритите пространства за 
култура в столицата (%):

49,6%

16,9%

21,4%

12,1%

Необходимо�е�
настоящите�

пространства�да�
се�облагородят,�да�
бъдат�по-удобни�за�
артисти�и�публика�

В�столицата�
няма�достатъчно�
пространства�за�

култура�на�открито,�
необходимо�е�да�се�
създадат�повече

Наличните�
простран-
ства�за�кул-
тура�са�дос-
татъчно,�
няма�нужда�
от�създава-
не�на�повече�
такива

Не�мога�да�
преценя

5.  Културните индустрии зае-
мат сериозно място в живота 
на града, показателна е и на-
гласата на столичани, които 
показват интерес както към 
безплатни, така и към плате-
ни културни събития. Графи-
ката за посещенията на без-
платни и платени културни 
събития показва, че 60 % от 
публиките посещават както 
платени, така и безплатни 
културни събития. 

6.  Потвърдени бяха очаквания-
та, че епидемичната ситуа-
ция в страната сериозно е по-
влияла върху посещението на 
събития. 79% от жителите 
на София са ограничили посе-
щението на културни прояви 
в сравнение с периода преди 
извънредното положение. 
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Посещение на безплатни/платени събития на открито (%):

Посещавах�както�
безплатни,�така�и�
платени�събития

Посещавах� 
само�платени� 
събития

Всчки�събития,�
които�посетих,�
бяха�безплатни

64,8%
28,1%

7,1%

38 155 участници 

1456 със свободен 
достъп 

Концерт на Софийския духов оркестър в 
Лятната програма на Столична община
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К улт у рата  П р е з  2 0 2 0 г . 

Приоритетите за култура  
на Столична община за 2020 г.2 

●  105 проекта са реализирани в�партньорство 
с общински културен институт или друга 
организация

●  79 проекта са с включена дебютна�изява

●  91 проекта предвиждат критическа�рефлексия

●  96 проекта предвиждат и�събития�за�детска�и�
младежка�публика

3 523 

1  Културен проект е събирателно понятие, което включва проектни предложения и събития, обособени като 
самостоятелна културна инициатива, планирана за определено време и с определена цел. Изпълнители на културни 
проекти са частни, общински и държавни организации. Културните проекти може да включват различни по вид, мащаб 
и жанр събития и творчески изяви

2  Проектите отговарят на повече от един приоритет, в отговор на изискванията на финансиращите програми.

38 155 участници 
915 000  
публика

1456 със свободен 
достъп 

316 с дигитално 
представяне

640 събития  
на открито

културни  
проекта1 

●  113 проекта с предвидени образователни�прояви

●  96 проекта предвиждат отбелязването�на�
значими�годишнини�през�2020�г.�

●  133 проекта реализират дейности,�насочени�
към�развитие�на�интереса�на�публиките�към�
културата. 

●  123 проекта правят връзка�между�култура�и�
образование. 

●  108 проекта предлагат�интерактивен�подход�към�
публиките� 



София�–�Творческа�столица�-�
мисия�и�визия�за�култура� 
на�Столична�община�

София�се�развива�устойчиво�като�иновати-
вен� и� творчески� град� на� възможностите,�
платформа за активно участие на граждани-
те в съвременния културен живот и пълно-
ценното им взаимодействие с културното 
наследство. София е трамплин за професио-
нално развитие в областта на културата и 
изкуствата, притегателен център за изява 
на млади творци. София е активен участник в 
международния културен обмен; тя е средище 
на култури и място за споделено преживяване. 

Визията� е� формулирана� в� стратегическия�
документ� за� култура� на� Столична� община�
„София�–�творчески�град�2013�–�2023�г.“�и 
е определяща за дейността на Общината в 
областта на културата.

Столична� община� разпознава� своята� роля�
за�създаване�на�условия�и�насърчение�на�кул-
турния�живот�и� събития� в� София,� за под-
крепа на творците, културните оператори 
и творчески индустрии за осигуряване на 

достъп до разнообразен и богат културен 
живот с високи художествени стандарти. 
Ролята на Столична община е свързана с 
подкрепа и насърчаване на всички области 
на културата в цялата палитра на културни 
прояви и изяви, фестивали, образователни 
инициативи, културен обмен и развитие на 
културната инфраструктура.

Столична� община� традиционно� субсидира�
дейността�на�общинските�театри�със ста-
тут на общински културни институти – Те-
атър „София“, Малък градски театър „Зад ка-
нала“, Театър „Възраждане“, Столичен куклен 
театър, както и Софийска градска художест-
вена галерия и нейните клонове „Васка Емануи-
лова“ и „Дечко Узунов“, Столична библиотека и 
нейните филиали – „Сердика“, „Люлин“ и „Сту-
дентски“, общинските културни институти 
– Дом на културата „Красно село“, Общински 
културен институт „Надежда“, Дом на кул-
турата „Искър“ и Дом на културата „Средец“, 
които поддържат целеви пространства за 

Визията за София като творческа столица показва амбицията 
и ориентацията на културната политика на Общината.

10

„Форми, изкуство в 
публична среда“ на 
фондация „Мусиз“.  
Автор:  
Владимир Томашевич



11

култура и осигуряват издръжка на култур-
ните формации Камерен ансамбъл „Софийски 
солисти“, Струнен квартет „Големинов“, Те-
атър „Сириус“, Софийски духов оркестър, Ор-
кестър „Симфониета София“ и Джаз формация 
„София“. Съвместно с фондация „Следваща 
страница“, вече от 5 години Столична общи-
на поддържа „Къща за литература и превод“ 
за целева подкрепа за развитие на преводната 
литература и популяризиране на българските 
автори на чужди езици, както и туристиче-
ския информационен център на Столична об-
щина „Читалнята“, съвместно със „Сдружение 
за градски читални” чрез Общинско предприя-
тие „Туризъм”. 

Столична община ръководи дейността на Ре-
гионалния исторически музей – София, който 
освен сградата на Централната минерална 
баня стопанисва и Античния културно-кому-
никационен комплекс „Сердика“, зона „Ларго”, 
Археологически парк „Западна порта“ и Триъ-
гълна кула на Сердика.

В къщата музей на Пейо Яворов, която Сто-
лична община придоби, за да съхрани духов-
ната история, Националният литературен 
музей запази и поддържа музейната сбирка 
от ръкописи, оригинални фотографии, лич-
ната библиотека и други вещи на поета.

Всяка година Столична община връчва На-
гради за ярки постижения в областта на 
културата и Специалната награда на Со-
фия за изключителни постижения и при-
нос в националната култура. В рамките на 
„София Филм Фест“ се връчват награди от 
Столична община - „Награда на София“ за 
цялостен принос и награда „София - твор-
чески град на киното“, която международ-
ното жури присъжда за най-добър филм. В 
рамките на Националната изложба на бъл-
гарската карикатура, с решение на Сто-
личния общински съвет се връчва и годишна 
награда за съвременна българска карикату-
ра „Доньо Донев“.

С подкрепата на Столична община ежегодно 
се връчват стипендии на млади дарования в 
областта на културата: Национална сти-
пендия „С усилия към звездите“ на фонда-
ция „Културни перспективи“ - за подкрепа 
на млади български артисти при реализация-
та на избрана от тях творческа инициати-
ва; Стипендии за млади оперни изпълнители 
в Майсторския клас на Райна Кабаиванска, 
организиран от Нов български университет; 
Награди за полет в изкуството на фондация 
„Стоян Камбарев“, подпомагащи млади твор-
ци в реализацията на проектите им.

Галаконцерт на участниците в 
юбилейното двадесето издание на 
Международния майсторски клас 
на Райна Кабаиванска, организиран 
от Нов български университет с 
подкрепата на Столична община
фотография: Александър Богдан 
Томпсън
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Всяка година Столична община организира 
конкурсите „Ще ти разкажа приказка“ – ли-
тературен конкурс за деца, „В полите на Ви-
тоша“ – национален конкурс за поезия и „Да 
украсим София за Коледа“- конкурс за най-кра-
сива коледна украса в градската среда.

Културната политика на Столична общи-
на се реализира чрез различни финансиращи 
програми. 

Столична програма „Култура“ осигурява 
финансова подкрепа на конкурсен принцип 
за реализация на културни проекти в 11 на-
правления (Театър, Музика и танц, Визуални 
изкуства, Литература, Нематериално кул-
турно наследство, Историческо наслед-
ство и социализация на недвижими културни 
ценности, Копродукции, Мобилност, Актив-
ни публики, Кино и София – творчески град 
на киното (под егидата на ЮНЕСКО). 

Календар на културните събития на Столич-
на община е вторият финансов инструмент, 
чрез който се подкрепят стратегически 
и значими събития – фестивали, конкурси, 
награди в областта на културата, както и 
инициативи на столичните райони, лятна 
програма, програма, насочена към българите 
в Западните покрайнини, чествания, годиш-

нини и редица партньорски събития. През 
2020 г. за първи път беше реализиран проект 
по програма „Навън“ за подкрепа на временни 
художествени инсталации в градска среда. 
Културни проекти получават финансиране 
и през Програма „Европа“, ориентирана към 
подпомагане на граждански инициативи, и 
Програмата за подкрепа за младежки дейнос-
ти на Дирекция „Спорт и младежки дейнос-
ти“, сред които културните инициативи за-
емат своето съществено място. 

По отношение на инфраструктурата за 
провеждане на културни събития, Столич-
на община разполага с редица зали, които 
се стопанисват от общинските културни 
институти. Общинското дружество „Па-
зари Възраждане“ ЕАД стопанисва лятно 
кино „Кабана“ и галерия „Сердика“ на Женския 
пазар. Емблематично място за култура на 
Столична община е Лятната естрада в Бо-
рисовата градина.

През 2020 г. разработената стратегия 
„София – творчески град на киното“ ста-
ва част от вече приетата „Стратегия 
за развитие на културата в София 2013-
2023 г.“ Стратегия „София – творчески 
град на киното 2017 – 2027 е публикуван на:  
https://www.sofia.bg/en/sofia-unesco

Прожекция на филма „Сестра“  
на 24-тия „София Филм Фест“.

https://www.sofia.bg/en/sofia-unesco


Реализиране�на�Стратегията�
за�развитие�на�културата� 
в�София�2013-2023�

Дейностите на Столична община в 
подкрепа на културата през 2020 г.  
са съобразени с поставените 
цели за развитие на културата 
и формулираните приоритети 
в Стратегията за развитие на 
културата в София 2013-2023  
„София – творческа столица“. 

13

Събитие от Лятната програма на 
Столична община на сцената на 
кино „Кабана“.
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Постигнати цели за  
развитие на културата

Цел:  София - древен, модерен  
и космополитен град 

Отбелязването на значими годишнини и 
подкрепата за проекти, свързани с култур-
ното наследство, бяха сред основните цели 
в политиките на Столична община в сфера-
та на културата през 2020 г. Културното 
наследство на София присъства във всички 
области на изкуството и успешно се пред-
ставя чрез дигитални технологии, съвре-
менни средства и иновативни подходи. 

Успоредно с това своето важно място за-
емат и съвременното изкуство, съвмест-
ните проекти с чуждестранни творци и 
организации, представянето на артисти 
от световна величина и срещата на публи-
ката с модерните форми на изкуство. Гло-
балната пандемия от коронавирус предиз-
вика огромен скок в дигиталното създаване 
и представяне на културни продукти, кое-
то помогна на артистите да продължат да 
творят, а на публиката да има достъп до из-
куствата. 

Акцент през 2020 г. бе създаването и екс-
понирането в градска среда на високотех-
нологичната инсталация „Един човек“ на 
Венелин Шурелов. Създадената и избрана 
след конкурс по програма „Навън“ творба, 
която всеки може да види в Градската гра-
дина до края на 2021 г., провокира съвре-
менното общество както социално, така 
и визуално и естетически, породи множе-
ство дискусии и рефлексии, и предостави 
възможност за среща на всички жители и 
гости на столицата със съвременното из-
куство.

Цел:  Участие на гражданите 
в потреблението на 
културни продукти и 
услуги. 

Ангажирането на публиката в културния 
живот на София е сред основните цели на 
Столична община. И през 2020 г. в изисква-
нията за подкрепа на проекти с финансови-
те инструменти беше заложено условието 
за интерактивен подход към публиките, 
който подпомага тяхното включване, про-
вокира интереса и насърчава участието, 

Изглед към 
софийската 
джамия от 
Античен културно-
комуникационен 
комплекс „Сердика“ 
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както и специален фокус върху детската и 
младежка публика, и ангажиране в култур-
ния живот на хора от различни специфични 
и уязвими групи. Във всяка област на култу-
рата и изкуството през 2020 г. бяха реали-
зирани редица проекти, или целево насочени 
към детската публика, или включващи обра-
зователни прояви.

В ситуация на физическа дистанция, нало-
жена от пандемията, събитията на откри-
то и дигиталното представяне спомогнаха 
за намиране на повече възможности за изява 
на творците и среща с публиката. Редица 
събития и фестивали се реализираха изцяло 
дигитално, а много други включиха дигита-
лен елемент на представяне, с който допъл-
ниха присъствените си изяви. 

Темата за участието на гражданите в кул-
турните процеси и изяви и достъпа на пуб-
ликите до култура и изкуство е разгърна-
та в рамките на един от приоритетите на 

културна политика на Столична община – 
приоритета „Достъп до култура“.

Цел:  София – част от 
европейския и световен 
културен календар 

И през 2020 г. Столична община продължи 
да подпомага проекти и инициативи, ориен-
тирани към културен обмен, партньорства 
и взаимодействия с творци и културни ин-
ституции от целия свят. Пандемията от 
Ковид-19 съществено затрудни пътувания-
та, физическото взаимодействие, участие-
то в конференции и изяви, но насърчи диги-
талното взаимодействие и новите форми 
на партньорство. 

Въпреки ограниченията в пътуването и 
общуването през 2020 г., бяха реализирани 
проекти, които продължиха да подпомагат 
представянето на българската култура 

Събитие от 
Лятната програма 

на Столична община
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като част от европейския и световен кул-
турен календар. В областта на визуалните 
изкуства „Международно триенале на сце-
ничния плакат“ реализира съвместна бъл-
гаро-корейска копродукция „Писмени плака-
ти“, като обмен на международни плакатни 
колекции, представящи писменостите на 
България и Корея в Сеул и в София. В област-
та на театъра, в изданието на „Световен 
театър в София” изцяло дигитално бяха 
представени десет значими продукции на 
съвременната световна сцена с български 
и английски субтитри, които са гледани от 
зрители от над 50 държави. 

През 2020 г. Столична община продължи ак-
тивно да подпомага развитието на киноиз-
куството и срещата му с публиките в под-
крепа на титлата на София „Град на киното“ 
на ЮНЕСКО. Статутът обединява 18 града 
с общата цел да поставя креативността и 
културните индустрии в центъра на мест-
ните политики и да дава приоритет на меж-
дународно културно сътрудничество. 

Цел:  Подобряване на 
инфраструктурата 
за култура в Столична 
община

Разширяването на местата за култура и 
създаването на подходящи условия за про-
веждане на културни събития не само в цен-
търа на София и в традиционните зали, но и 
на открито и изнесени извън централната 

„Един човек“ – 
високотехнологична 
интерактивна 
инсталация на Венелин 
Шурелов, създадена по 
програма „Навън“. 
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градска част, са от съществено значение за 
развитието на културата в Столична об-
щина. 

През 2020 г. особено важно беше провежда-
нето на събития на открито. С логистична-
та подкрепа на Столична община бе създаде-
на нова временна сцена в Южен парк 2, където 
се проведе “Sofia Summer Fest“ с десетки му-
зикални, кино и театрални събития. 

Множество събития бяха проведени и на 
традиционните сцени на открито на Сто-
лична община – в Южния парк, в Борисова-
та градина, в парка „Заимов“ и парка на Во-
енна академия, кино „Кабана“ в парка на НДК. 
За първи път през 2020 г. с подкрепата на 
Столична община Софийската опера и ба-
лет реализира постановки на сцена до езе-
рото „Панчарево“, изградена съвместно с 
Район „Панчарево“, както и на специална сце-
на между декорите в киноцентър „Бояна“. 

През 2020 г. един от приоритетите на 
Столична програма „Европа“ за подкрепа на 
проекти на граждански организации в парт-
ньорство с районните администрации, 
беше насочен към социализация на градски-

те пространства. Целта беше създаване на 
нови обществени знакови центрове, които 
да допринасят за уникалната идентичност 
и европейска значимост на София с акцент: 
социализиране, обновяване и облагородява-
не на изоставени общински сгради, истори-
чески квартали и публични пространства; 
улично изкуство; утвърждаване на София 
като столица на толерантността и като 
град без език на омразата, без ксенофобия 
и екстремизъм. Подкрепени бяха 12 проек-
та на стойност 112 039 лева: „Толерант-
ността като култура“, „Форми, изкуство в 
публична среда” „Споделени пространства 
- на ти с кучето 2“ в партньорство с Район 
„Средец” и др.

През 2020 г. беше изготвена карта на кул-
турните пространства на открито в Сто-
лична община. Инициативата се реализира 
съвместно от Сдружение „Неформално“, Ди-
рекция „Култура“ и общинското предприя-
тие „Софпроект“. Картата е достъпна на 
този линк: https://gis.sofiaplan.bg/arcgis/apps/
instant/attachmentviewer/index.html?appid=d
f6ae2a29ce4446499f979f6d1423d6e. В нея са 
включени около 100 пространства, подходя-

Събитие от  
“Sofia Summer Fest”

https://gis.sofiaplan.bg/arcgis/apps/instant/attachmentviewer/index.html?appid=df6ae2a29ce4446499f979f6d1423d6e
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щи за културни събития на открито. Пока-
зан е и приблизителният брой на хората, за 
които пространството е подходящо. Про-
дължава надграждането на картата с прос-
транствата за култура в общината на за-
крито.

През 2020 г. започна реконструкцията на 
новия културен център за съвременни из-
куства „Топлоцентрала”. След проведения 
конкурс за изпълнител през 2019 г. стар-
тира дейността по архитектурно преус-
тройство на бившата топлоцентрала в 
център за съвременни изкуства. Разположен 
в центъра на града, моделът на културния 
център „Топлоцентрала“ ще позволи про-
веждане на разнообразни културни събития 
в областта на съвременното изкуство и 
осъществяване на резиденции на гостува-
щи творци. „Топлоцентрала“ ще разполага с 
многофункционална зала с 250 седящи мес-
та /с капацитет за 650 правостоящи/, ка-
мерна зала за представления със 76 седящи 
места /с капацитет за 270 правостоящи/ и 
други артистични събития, зала за изяви в 
област та на визуалните изкуства, редица 
многофункционални пространства за сре-
щи, споделена работа, творчество и пре-
карване на свободното време, условия за 

настаняване на гостуващи творци, админи-
стративни и обслужващи помещения, парк и 
сцена на открито.

Цел:  Иновации и гражданско 
участие   

2020 г. е годината на иновациите в култу-
рата – реализира се радикален скок в диги-
талното представяне, съчетаване на при-
съствени и дигитални изяви. Тази наложена 
от обстоятелствата трансформация беше 
идентифицирана и насърчена от Столична 
община в подкрепа на културните операто-
ри и на достъпа до култура на гражданите. 

През 2020 г. продължи активното поддържа-
не на комуникационните канали на Столична 
община, посветени на културните събития 
в града - интернет страницата artsofiа.bg 
(http://artsofia.bg/bg) и Facebook страниците 
„ArtSofia” (https://www.facebook.com/ArtSofia.
bg) и „Столица Култура“ (https://www.facebook.
com/direkcia.kultura). На страницата artsofia.
bg бяха публикувани 1039 материала в раздел 
„Събития“, 15 интервюта, близо 50 комента-
ра или общо над 1 100 публикации. За година-
та сайтът имаше близо 170 000 посещения и 
бяха регистрирани 67 949 нови посетители. 

Стенопис „Свети Георги и змеят“,  
проект на ”Urban Creatures”

http://artsofia.bg/bg
http://artsofia.bg/bg
https://www.facebook.com/ArtSofia.bg
https://www.facebook.com/ArtSofia.bg
https://www.facebook.com/direkcia.kultura
https://www.facebook.com/direkcia.kultura


Фейсбук страниците @ArtSofia и @Столица 
Култура имат всяка над 11 хиляди последова-
тели. Всекидневно на всяка от тях се публи-
куват между 3 и 5 новини за предстоящи кул-
турни събития в София.

През 2020 г. комуникационната платформа 
„Ти си София“ започна да изпълнява една от 
основните си цели - да събере на едно място 
информация за всички интересни събития, 
които се организират с подкрепата на Сто-
лична община, финансирани са от Столична 
програма „Култура“ или са част от Кален-
дара на културните събития на Столична 
община. В платформата е събрана цялата 
информация за града, която може да пот-
рябва на жителите или гостите му, полезни 
линкове и нормативните актове, свързани с 
живота в София. Част от рубриките са на-
сочени към потенциалните инвеститори в 
столицата. В момента работата по „Ти си 
София“ продължава, но платформата е ак-
тивна на адрес https://youare.sofia.bg/.

Пандемията не попречи и през 2020 г. да бъ-
дат връчени Наградите на Столична община 
за ярки постижения в областта на култура-
та. Вместо на официална церемония в Народ-

ния театър „Иван Вазов“, отличените тво-
рци в сферата на литературата, театъра, 
музиката, визуално-пластичните изкуства, 
художествената фотография, киното, ар-
хитектурата, опазването на културното 
наследство и естетизацията на градската 
среда, танца, фолклорните сценични изку-
ства, съвременните перформативни и мул-
тижанрови изкуства, и журналистиката по-
лучиха своите награди в специално заснет 
филм, който беше излъчен по БНТ1, а след 
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Интернет страница „Арт София“

https://youare.sofia.bg/


това качен и за свободно гледане в YouTube 
канала на Дирекция „Култура“ на Столич-
на община: https://www.youtube.com/channel/
UCnTVm0ickhM0SxlwSzztDeQ. Творческият 
екип, който подготви филма, включва: Юрий 
Дачев, Стоян Радев, Никола Тороманов, Влади-
мир Михайлов, Стефан Н. Щерев.

През 2020 г. продължи отвореният подход 
за формиране на политиките в сферата на 
културата на Столична община, при който 
решенията се взимат съгласувано и след 
обсъждане със заинтересованите страни. 
Дейностите, свързани с провеждане на фи-
нансиращите програми, бяха широко обсъж-
дани с културните оператори и творци в 
столицата. След обсъждания бяха определе-
ни и правилата, и съдържанието на програ-
мите „Солидарност в културата“ и „Криза-
та като възможност“. 

В края на лятото на 2020 г. се проведе до-
питване до творците и културните опе-
ратори в София. 340 души дадоха мнения и 
препоръки за новите сесии на Столична про-
грама „Култура“ и Календара на културните 
събития на Столична община. Препоръките 
за това да се запазят направленията в Сто-
лична програма „Култура“, които осигуряват 
сигурност и предвидимост, както и да се 
опростят процедурите по кандидатстване 
за финансиране, са приложени през 2021 г. 

През 2020 г. беше сформиран и нов Творче-
ски съвет - творческият орган, който ръ-
ководи дейността на Столична програма 

„Култура“. В него се включиха 26 изявени 
личности в областта на културата. Съве-
тът се председателства от проф. Нико-
лай Йорданов - театровед, преподавател в 
НАТФИЗ, Катедра „Театрознание”. Списъкът 
на членовете е достъпен тук: https://www.
sofia.bg/en/culture-commission-experts/-/
asset_publ isher/gmJY4Z 75eVTf/content/
tvorceski-s-vet-na-stol icna-programa-
kultura?inheritRedirect=false

Към Постоянната комисия по образование, 
култура, наука и културно многообразие в 
Столичния общински съвет  е създадена Ра-
ботна група за именуване и преименуване на 
улици и общински обекти на територията на 
Столична община, която разглежда постъ-
пилите предложения и предоставя мотиви-
рано становище относно предложеното име. 
Групата се председателства от доц. д-р Ми-
хаил Груев – ДА „Архиви“, а членовете са пред-
ставители на СУ „Св. Климент Охридски“, БАН 
и общински съветници.
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Галерия на открито в градската гради-
на пред Народния театър „Иван Вазов” 

https://www.youtube.com/channel/UCnTVm0ickhM0SxlwSzztDeQ
https://www.youtube.com/channel/UCnTVm0ickhM0SxlwSzztDeQ
https://www.sofia.bg/en/culture-commission-experts/-/asset_publisher/gmJY4Z75eVTf/content/tvorceski-s-vet-na-stolicna-programa-kultura?inheritRedirect=false
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Отворен е подходът и при организация на 
дейността в областта на градската среда. 
Експертно-художествен съвет към Сто-
лична община разглежда и дава становища 
относно предложенията за поставяне на 
паметници, възпоменателни знаци, худо-
жествени елементи на градския дизайн и 
произведения на изкуството на терито-
рията на Столична община, съгласно На-
редбата за именуване и преименуване на 
общински обекти, поставяне, преместване 
и премахване на паметници и художестве-
ни елементи на територията на Столична 
община. Съветът се председателства от 
проф. Георги Янков – ректор на Национална 
художествена академия, а пълният списък на 
членовете е достъпен тук: https://www.sofia.
bg/en/art-expert-advice

През 2020 г. продължи да заседава и Фил-
мовата комисия към Столична община. 
Комисията е сформирана, за да подпомага 
експертно провеждането на общинска-
та политика за подкрепа на киното и ки-
нопроизводството във връзка с Разрабо-
тената стратегия „София – творчески 
град на киното“ и титлата, присъдена 
от ЮНЕСКО – „София – творчески град 
на киното”, както и да провежда процеду-

ри за логистична подкрепа при заснемане 
на филми. Пълният списък на членовете 
ù е достъпен тук: https://www.sofia.bg/en/
sofia-unesco

Адаптиране на културната 
политика в отговор на  
кризата с Ковид-19

През 2020 г. короновирусната инфекция бе-
ляза целия социален, икономически и култу-
рен живот и наложи необходимостта от 
адаптиране на културната политика в от-
говор на предизвиканата криза. Наложените 
мерки и ограничения се отразиха непосред-
ствено както на творците, така и на пуб-
ликите. Достъпът до култура се измени. В 
непосредствена цел на културната поли-
тика се превърна подкрепата за културни-
те организации и творците да реализират 
своите инициативи, както и да се улесни 
срещата с публиката. 

Културният сектор бе един от най-засег-
натите, което доведе до спешни мерки от 
страна на Столична община. Реализирането 
им започна още месец след обявеното из-
вънредно положение в страната: 

https://www.sofia.bg/en/art-expert-advice
https://www.sofia.bg/en/sofia-unesco


1.  Прилагане на стриктни изисквания за 
сигурност, безопасност на творците, 
участниците и публиките на културни-
те събития. Най-важната тема за всички 
в областта на културата стана опазва-
нето на здравето на всички ангажирани в 
културния живот. Бяха подготвени про-
токоли и изисквания за съблюдаване на 
мерки за безопасност в местата за кул-
тура, както и изисквания към събитията, 
провеждани на открито. 

2.  Адаптиране на финансиращите инстру-
менти към променената ситуация и въ-
веждане на облекчени условия за реализа-
ция на проектите. Прилагането на тази 
мярка доведе до провеждане на голяма 
част от събитията, които бяха одобре-
ни за финансиране по Столична програма 
„Култура“, Календар на културните съби-
тия на Столична община, Програма „Ев-
ропа“, Младежката програма на Дирекция 
„Спорт и младежки дейности“, въпреки на-
ложените противоепидемични мерки.

3.  Набиране на допълнителен финансов ре-
сурс и провеждане на целеви програми за 
финансиране на проекти в ситуация на 
криза.

Целевата инициатива „Солидарност в кул-
турата“ в отговор на кризата и наложено-
то извънредно положение през месец март 
2020 г. осигури подкрепа за 179 творци от 
столицата, които реализираха собстве-
ни дигитални проекти. Защитени бяха 25 
алтернативни места за култура в града и 
бяха подкрепени в дейността си още 28 ор-
ганизации в областта на културата. С бю-
джет от 634 000 лв. бяха подкрепени общо 
232 проекта. Средствата бяха осигурени 
от бюджета на направление „Култура, об-
разование, спорт и младежки дейности” на 
Столична община и от възнагражденията 
на членове на Съвета за управление на Об-
щинския гаранционен фонд за малки и средни 
предприятия, на Надзорния съвет на Сто-
личната общинска агенция за приватизация 
и инвестиции, и на Съвета за управление на 
Специализирания общински приватизацио-
нен фонд. Втората целева програма, създа-
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Връчване на наградите на Съюза на  
артистите в България „Икар“ 2020 
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дена специално за подкрепа в пандемичната 
обстановка, бе „Кризата като възможност“. 
Тя бе насочена към дигитализация на дей-
ността и намиране на начини за адаптиране 
към новите дигитални реалности. 

Отделените за програмата средства на 
стойност 500 000 лв. са осигурени от бюд
жета на Столична община  от дарения на 
общински съветници. В програмата канди-
датстваха 492 проекта, от които финан-
сова подкрепа получиха 32. В менторската 
програма бяха проведени 58 индивидуални 
менторски сесии и 7 общи за всички учас-
тници. Благодарение на програмата „Криза-
та като възможност“ участниците създа-
доха/ закупиха:

11 нови дигитални услуги,  41 дигитални 
платформи.

Бяха закупени 201 технически средства, 
които да помогнат на организациите да по-
добрят и изпълняват дейността си онлайн в 
условията на пандемия (компютри, лаптопи, 
камери за заснемане на културни събития, 
таблети и други).

Проектите помогнаха на над 120 000 души, 
които взеха участие в тях и достигнаха 
до близо 950 000 души.  

Наред с проекти в областта на икономика-
та, социалните дейности и образованието 
бяха подкрепени и 10 проекта на културни 
организации с общо 122 000 лева.

„Най-важният ни проект за 2020 г. е реа-
лизирането на изпълнението ни на песента 
на ФСБ „Високо”. Мащабен проект, включ-
ващ повече от 70 певци от цяла България, 
които изпратиха свои записи и видео по 
зададени инструкции. Видеото беше за-
снето на върха на висока сграда в София и 
беше осъществено с помощта на програма 
„Солидарност в културата”. Последваха де-
сетки хиляди гледания, хиляди споделяния, 
които и до днес не спират, много покани в 
радио и телевизионни предавания и възтор-
жени отзиви от големи имена в българската 
музика.”  Весела Морова - член на акапелна 
група „Спектрум”

Акапелна група „Спектрум“
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„Един от факторите, подпомогнали рабо-
тата на галерията в условията на панде-
мия, още в самото начало на Ковид кризата 
беше подкрепата от Столична община по 
програма „Солидарност в културата“ на 
проекта „Онлайн представяне на изложба“. 
Успяхме да осъществим онлайн изложбата 
„Градината на Божествените удоволствия” 
на художника Ясен Згуровски, както и запаз-
ване на галерия Little Bird Place „жива“, макар 
и в онлайн среда, за времето на извънредно-
то положение.” – Росен Узунов, LITTLE BIRD 
PLACE GALLERY

„Нашият дух, който ни накара да работим 
усилено, и зрителската подкрепа ни дадоха 
увереност да продължим напред и да предла-
гаме качествено изкуство, дори по време на 
пандемия.“ – София Нейчева, Софийска опера 
и балет

„Изминалата 2020 г. беше изключително 
тежка за целия културен сектор. В конкрет-
ния пример с нашата организация ситуаци-
ята бе следната: киносалоните бяха затво-
рени с месеци, но всички разходи като наеми, 

заплати и други, произхождащи от дейност-
та на киното, се запазиха. Столична община 
чрез програма „Култура“ и специално създа-
дената инициатива „Солидарност в култу-
рата“ първи намериха начина и формата да 
окажат дори и минимална подкрепа на кул-
турни организации в много тежък момент, 
без яснота и перспектива.” – Ина Дърова, Еф 
Екс Синема/ Евро Синема“

4.  В Календара на културните събития беше 
предвидено целево осигуряване на логис-
тична подкрепа на събития на открито, 
които се провеждаха в летните месеци, 
и бяха реализирани 664 прояви в откри-
ти градски пространства. Благодарение 
на тази възможност в Лятната програ-
ма бяха реализирани “Sofia Summer Fest“ и 
„Топлоцентралата Фест“.

5.  Поставяне на акцент върху дигитално-
то в изкуството и дигиталните изяви, 
което позволи провеждането на 31 диги-
тални проекта и 43 проекта със смесени 
изяви – присъствени и дигитални, които 
достигнаха до 700 000 души.

Фестивал „Музи на водата“ на 
Софийската опера и балет на сцената 
на езерото Панчарево
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Постижения по  
приоритетите на 
Стратегията за култура – 

Стратегията за култура посочва пет ос-
новни приоритета за развитие на култу-
рата в столицата. Те са определящи за ця-
лостната политика на Столична община и 
присъстват като изисквания към култур-
ните оператори при финансиране на техни 
инициативи. 

В резултат на методичните усилия през го-
дините приоритетите на Столична община 
в сферата на културата станаха разпозна-
ваеми от културните оператори и те пред-
лагат всяка година надграждащи решения и 
идеи за тяхното реализиране. 

Следва представяне на постиженията през 
2020 г. по всеки от петте приоритета в 
резултат на реализираните проекти, под-
крепени от Столична програма „Култура“ и 
Календара на културните събития на Сто-
лична община. 

1-ви  приоритет:  
„Достъп до култура“   

Този приоритет включва три измерения на 
достъпа до култура: развитие на публики-
те, включване на гражданите в културния 
живот чрез творческа изява и нови форми на 
културно участие и културно потребление, 
станали възможни с развитието на информа-
ционните и комуникационните технологии.   

През 2020 г. достъпът на публиките до кул-
тура е разпознат приоритет при 160 про-
екта с различна културна насоченост. 

Акценти бяха прилагането на интеракти-
вен подход към публиките и фокусът върху 
детската и младежка публика. Реализираха 
се 85 културни проекта, в които бе застъ-
пен интерактивен подход към публиките, 
който подпомага тяхното включване, про-
вокира интереса и насърчава участието. 
Сред тях са майсторският клас на Тео Ушев, 
кампанията за насърчаване на четенето 
„Походът на книгите“, развитие на мрежата 

Връчване на наградите за изкуство на 
Фондация „Стоян Камбарев“ 2020
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от читателски клубове „Бисерче вълшебно“, 
интерактивният визуален архив на истори-
ята на България през 20 в. - “Visualarchive.bg” 
и много други. 

Подкрепени бяха 96 проекта с фокус върху 
детската и младежка публика, сред които: 
„Експедиция ПЕЛЕА – гимназисти и учите-
ли в опазването на културното наслед-
ство  на България“, „Десети фестивал на 
науката“, „Концерти с класическа музика с 
дрескод за деца“, „10 архитектурни загадки 
за деца  – Сецесион, София“, „Книга с дет-
ски мъдрости“ и други. Програмата за под-
крепа на младежки дейности към Дирекция 
„Спорт и младежки дейности“ продължи да 
подкрепя културни инициативи, въвличащи 
ученическа и младежка аудитория. Реализи-
рани с подкрепа бяха 12 проекта, сред кои-
то #Софиявкъщи „Кампания за споделените 
преживявания у дома”, свързана с публикува-
не на тематични видео материали, както и 
популяризиране на пиесата „Историята (ТИ) 
в мен“, посветена на темата за насилието в 
образователните институции и алтерна-
тива за справяне с проблема.

Дигитализацията на културния живот спомо-
гна за намиране на повече възможности за из-
ява и среща с публиката. През 2020 г. 165 000 
души са се докоснали до културни събития, 
реализирани с подкрепата на Столична об-
щина, проведени изцяло дигитално, а 544 000 
- до културни инициативи, които са се реа-
лизирали хибридно - присъствено и дигитал-
но. Изцяло дигитално или в съчетание на при-
съствени и дигитални прояви са реализирани 
редица фестивали като „Световен театър в 
София“, „Софийски международен литерату-
рен фестивал“, „180 градуса - лаборатория за 
иновативно изкуство” и много други.

2-ри  приоритет:  
„Култура и човешки 
капитал“

Този приоритет е ориентиран към укрепва-
не и повишаване на културните компетен-
ции, знания, лични умения и мотивация, как-
то на създателите на културни продукти и 
услуги, така и на настоящите и бъдещите 
им потребители в София. 

Начална страница на visualarchive.bg
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През 2020 г. развитието на човешкия капи-
тал в областта на културата е приоритет 
на 139 проекта.   

Акцент е провеждането на целеви събития 
за развитие на творците и тяхната изя-
ва – майсторски класове, конкурси, обуче-
ния, дискусии, конференции и резиденции във 
всички области на културния живот, като 
майсторските класове на Райна Кабаиванска 
и Тео Ушев, конкурсите „Албер Русел“, плат-
форма за подкрепа на млади таланти „Стоян 
Камбарев“, „Sofia Meetings – София Филм 
Фест”, обученията и срещите с твор ци 
като част от кинофестивала „Синелибри“ и 
много други. 

Специален фокус през 2020 г. бе изграждане-
то на връзка между образование и култура. 
Това са събития като „Нощта на прилепи-
те“, проявите на визуалния и дизайнерски 
проект „Мелба“, развитието на мрежата 
от читателски клубове „Бисерче вълшебно”, 
конкурсът „Творци - посланици за социална 
промяна“, „Кино за учащи“ на „София Филм 
Фест“, Международен форум „Компютърно 

пространство“, „Клуб малки откриватели“, 
„Европейски музикален фестивал“, както и 
на „Хартиен арт фест“ и на много други. 

Продължи насърчаването на дебютни изя-
ви и бяха подкрепени 79 проекта с предвиден 
дебют на творци от целия спектър на кул-
турната изява. Дебютите присъстваха във 
фестивала за документално кино “Master of 
Art”, в третия „Мини детски филмов фес-
тивал”, в „Театър извън театъра“, в проекта 
„АТОМ Хореографски Серии #4“ в областта на 
танца, във фестивала „180 градуса – лабора-
тория за иновативно изкуство“, във фести-
вала за литература „Столица Литература“, в 
музикалния фестивал „Изкуството на барока“ 
и др.

Реализирането на критическа рефлексия за 
културните събития в столицата чрез ос-
мисляне на културната изява повлиява раз-
витието на културния живот, творците, 
публиките и културните организации, анга-
жирани в него. При над 90 от подкрепените 
проекти е реализирана форма на критическа 
рефлексия, като целевите рубрики на „Ли-

Откриване на фестивал „Master of Art“
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тературен вестник“, рубриката „Рефлек-
сии“ на сайта „Въпреки.com“, издаването на 
списанието „Homo Ludens“ или проекти в 
различни артистични области – например в 
областта на хореографията и танца: Плат-
форма „Без дистанция“ и Международна хо-
реографска среща.

През 2020 г. продължи работата по меж-
дународния проект „Достъп до култура за 
всички граждани“ в рамките на програма 
УРБАКТ III на Европейския съюз. В този про-
ект Столична община участва в мрежа за 
активно сътрудничество и обмяна на опит, 
включваща градовете Амстердам, Лондон, 
Лисабон, Дъблин, Рига, Вилнюс и Талин. Всеки 
град работи по конкретна тема, като тема-
та на София е „Достъп до култура за учени-
ци“, а целевата група са децата на възраст 
между 10 и 16 години. В рамките на проекта 
през 2020 г. бяха проведени проучвания сред 
учители в столичните училища и култур-
ни оператори, които очертаха най-често 
срещаните препятствия пред достъпа до 
култура на ученици. Започна и работата на  
т.нар. „група на заинтересованите стра-
ни”, в която участват представители на 

държавната и общинската администрация 
в сферата на образованието и културата, 
образователни институции, неправител-
ствени организации, културни оператори, 
творци, журналисти и др. 

3-ти  приоритет  
„Културното наследство 
на променящия се град“ 

Целта на приоритета е културното наслед-
ство да се превърне във фактор за устойчи-
во градско и регионално развитие и културен 
капитал, който притежава икономическа и 
социална стойност, като едновременно с 
това се обогатят възможностите за взаи-
модействие със съвременните изкуства.   

През 2020 г. са реализирани 78 проекта, в 
които е застъпено като тема културното 
наследство, по начин, който затвърждава 
разбирането, че културното наследство не 
се изчерпва с материалните артефакти.

Традиционно и през 2020 г. бяха подкрепени 
проекти за археология на територията на 
Столична община, сред които емблематич-
ното изследване и представяне на наход-

Концерт на Нина Николина на 24-тия „София Филм Фест“.
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ките в неолитното селище в кв. „Слатина“. 
Реализирани бяха нови постоянни експози-
ции на Регионален исторически музей – Со-
фия, които представят бронзовата епоха и 
сребърното монетно съкровище от пл. „Св. 
Неделя“.

През 2020 г. беше поставен бюст-паметник 
на Капитан Петко Войвода в алея „Бележити 
българи“ в Борисовата градина, проведен бе 
конкурс за поставяне и на паметник на дъл-
гогодишния и изтъкнат кмет на София – 
инж. Иван Иванов.

През 2020 г. акцент в приоритета „Култур-
но наследство на променящия се град“ има 
представянето на духа и културата на града 
и неговите жители. Тематичните изложби на 
Регионален исторически музей - София доба-
виха връзка на постоянната експозиция с жи-
вота на хората в града, през двете издания 
на „Историята помежду“ - темата „Жените 
на София“, която разказва истории за четири 
дами, чиято съдба се преплита с тази на из-
тъкнати личности и изкуството с „Истори-
ята като образ“, която представя творби на 
съвременни артисти, посветени на различни 
аспекти от историята на София, както и с 

изложби като „Храни душа да те слуша“, пос-
ветена на храната в София и Софийско.

През 2020 г. бяха реализирани редица проек-
ти, които поставиха културното наслед-
ство на нова основа, преживяване за ис-
торията на града и неговото наследство, 
далеч извън пределите на материалното. 
Темата за културното наследство бе пре-
плетена с инициатива, ангажираща детско-
то внимание – проекта „10 архитектурни 
загадки за деца – Сецесион, София“, както и 
проекти, предлагащи нови културни прежи-
вявания като „Литературни маршрути“ на 
Фондация „Прочети София“.  

Специален фокус през 2020 г. имаха чества-
нията на значими събития и годишнини на 
изтъкнати творци и личности. Чествани 
бяха както значими български исторически 
личности и техният принос и героизъм, 
така и юбилеи като: 170 г. от рождението 
на Иван Вазов, 130 г. от рождението на Кон-
стантин Щъркелов и Карел Чапек, 60 години 
на Детския радиохор и 25 г. на българското 
съвременно визуално изкуство, създаден бе 

Изложба „Храни душа да 
те слуша. Храненето в 
София“ на Регионален 
исторически музей - 
София
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дигитален архив на емблематичния кмет на 
София - инж. Иван Иванов, отбелязана бе го-
дишнината на известния илюстратор Ва-
дим Лазаркевич и много други. 

4-ти  приоритет  
„София - град на 
творческата икономика“

Целта на приоритета е разкриване и използ-
ване потенциала на изкуствата, културни-
те и творческите индустрии за интегри-
раното развитие на града, гарантирано от 
целенасочена общинска политика и генери-
ране на благосъстояние (икономически рас-
теж и заетост) чрез развитие на творче-
ската икономика в града.   

През 2020 г. са подкрепени 77 проекта, които 
заявяват своята свързаност с постигане 
на този приоритет. Ключова е подкрепата 
за инициативи, които търсят възможнос-
ти за икономическа реализация на културния 
продукт. Съществено място в градската 
култура заемат фестивалите, изложения-
та и панаирите, които предлагат на хората 

разнообразие, достъпно културно преживя-
ване и комбинация от прояви. Емблематични 
за града са фестивални прояви като градския 
фестивал „Миш Маш Фест“, „Фермерския 
фестивал“, „Пролетния базар на книгата“ и 
„Алея на книгата“, както и конкретни кул-
турни инициативи, в които е застъпен ико-
номически елемент – „Джобни чародейства“, 
„Фотофабрика”, „Един ден в музея“ на изда-
телство „Точица“, както и много други.

Редица културни оператори експерименти-
раха с нови пространства за изява и популя-
ризиране на своите културни продукти. Раз-
виха се както онлайн платформи за продажба 
на картини като проекта на Галерия „Ракур-
си“ , подкрепен по инициативата „Солидар-
ност в културата” за представяне на твор-
би на съвременни български художници чрез 
дигиталната платформа www.rakursi.com/
onlineart, така и платформите за онлайн гле-
дане на театрални постановки, филми и кон-
церти. Особено актуални през 2020 г. стана-
ха въпросите, свързани с осигуряването на 
дигитално представяне на събитията, уреж-
дането на авторските права при дигитал-
ни излъчвания, за необходимостта от парт-
ньорства за оптимизиране на разходите.

„Поезия без карантина“ -  
инициатива на Столична библиотека
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През 2020 г. са реализирани 45 проекта с 
фестивали, панаири и изложения, които да-
ват възможност културните индустрии да 
намират среща със своите клиенти и публи-
ки. За първи път от 20 август до 1 октомври 
се реализира “Sofia Summer Fest”, който по 
подобие на европейските градски фести-
вали успешно съчета платени и безплатни 
културни събития, спортни събития и за-
бавления за свободното време, предлагаха 
се храна, напитки и развлечения. На Женския 
пазар за пета поредна година през септем-
ври бе проведен „Бакхус StrEAT Fest”, както и 
традиционните „София Винил Фест“ (ком-
биниращ музикална програма с базар на гра-
мофонни плочи) и „Фермерски фестивали“, 
организирани от „Пазари Възраждане“ ЕАД и 
техни партньори.

8 филмови продукции, заснети на терито-
рията на столицата, бяха освободени от 
такси. 

Целево през 2020 г, за да запазят дейност-
та си в ситуацията на пандемия, бяха под-
крепени финансово 25 частни културни 
пространства в столицата, както и 28 ор-

ганизации в областта на културата - „Дом 
на киното“, „Сити Марк Арт Център“, „Ев-
росинема“, Галерия „Структура”, „Нов Теа-
тър“ и др. 

5-ти  приоритет 
„Равнопоставено участие 
в глобалните културни 
процеси“

Заложената в Стратегията за култура цел 
на този приоритет е превръщане на София 
в гостоприемна среда за привличане на ауди-
тории и участници извън България в софий-
ския културен и творчески живот, за съв-
местно създаване на културни продукти на 
територията на града и за домакинство на 
международни културни събития.

През 2020 г. всички международни прояви 
бяха силно затруднени поради пандемия-
та и ограничените пътувания и социално 
взаимодействие. Бяха отменени сесиите 
за направление „Мобилност“ на Столична 
програма „Култура“, по които се подкрепят 
финансово пътувания на български творци 

„София Винил Фест 2020“ на 
Женския пазар, организиран 

от „Пазари Възраждане“ ЕАД
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и гостувания на чуждестранни. Пандемия-
та лиши редица представители на култур-
ни организации и творци от възможността 
за обмен и пътувания. Усилията на всички 
бяха пренасочени към дигиталното взаимо-
действие. Традиционните за града резиден-
ции в областта на танца и литературата 
също се проведоха дистанционно. 

Въпреки неблагоприятните условия през 
2020 г. бяха реализирани 107 проекта, в 
които културата на столицата среща и 
взаимодейства с други творци и с култу-
рата извън страната. Те бяха свързани с 
привличане на чуждестранни участници, 
участие в международни проекти, обмен и 
международни партньорства. Проведе се 
изложбата на Джоел Майеровиц – „След 11 
септември: образи от Кота Нула”, с кон-
церт в програмата на „Европейски музика-
лен фестивал“ като солист и диригент на 
Софийската филхармония гостува Шломо 
Минц, проведе се подкрепеният от про-
грама „Творческа Европа“ конкурс за доку-
ментални филми „Балкански документален 

център „Открития“, срещата на български 
и международни артисти в платформата 
„Без дистанция“ и Международна хорео-
графска среща. Виртуални гости на Софий-
ския международен литературен фестивал 
бяха Салман Рушди, носител на Нобелова 
награда за литература, носителят на „Гон-
кур” Жан-Пол Дюбоа, финландската писа-
телка Селя Ахава, и др. Проведоха се рези-
денциите за танц на „Дерида Денс Център“. 

През 2020 г. партньорството с културни-
те институти на редица страни и тех-
ните посолства продължи да помага за 
привличане на чуждестранни участници в 
събитията от културния живот на общи-
ната. В партньорство с културните ин-
ститути бяха реализирани емблематични 
събития, които разнообразяват култур-
ния живот и правят града част от едно 
общо културно пространство – „Евро-
пейска нощ на литературата 2020”, „Евро-
пейска нощ на музеите 2020“, „Европейски 
дни на наследството 2020“ и „Фестивал на 
науката 2020“.   

Софийски фестивал на науката



Културни събития, 
осъществени с подкрепата на 
Столична община през 2020 г.
Музиката 

През 2020 г. са подкрепени 23 музикални 
проекта на културни организации и на сто-
личните оркестри - Камерен ансамбъл „Со-
фийски солисти“ (към ОКИ „Красно село“), 
Софийски духов оркестър (към ОКИ „Искър“), 
Симфониета „София“ и Джаз-формация „Со-
фия“ (към ОКИ „Надежда“), Танцов ансамбъл 
„Средец“ (към ОКИ „Средец“). С финансиране 
от Столична община се състояха и XІV Меж-
дународен конкурс „Албер Русел“, XXVIII Меж-
дународен конкурс за инструменталисти и 
композитори „Музиката и Земята”, както и 
фестивалите „Европейски музикален фес-
тивал”, „Софийски музикални седмици”, „Опе-
ра в парка - 2020 г.”, „Сподели музиката в 
двореца Врана”, „Ей ту Джаз Концерти”, „Пи-
ано екстраваганца”, „Изкуството на барока”. 
Наред с тях в София се проведе и ежегодни-
ят рок и блус фестивал „Цвете за Гошо“, как-

то и международна конференция в областта 
на джаз музиката и емблематичния май-
сторски клас на Райна Кабаиванска.

Подкрепена бе реализацията на 37 концер-
та, сред тях и музикални събития за деца, 
насочени към популяризиране на класическа-
та музика. Две нови сцени на „Опера в парка“ 
позволиха операта да заживее през лятото 
в пространството на кино студията в Боя-
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Тържествен концерт „София – празнувай с класика!“ по 
случай деня на София. Снимка: Василка Балевска
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на и на сцената до езерото Панчарево. Музи-
калните събития изпълваха и летните сце-
ни на София.

Музикалните събития в столицата бяха ре-
ализирани с участието на 1 492 творци  и 
привлякоха публика от 68 310 души (по данни 
на организаторите). 

Реализирани бяха 11 проекта с образовател-
ни прояви, насочени към детска публика, 5 
проекта с дебютни изяви и 7 проекта, в кои-
то присъстваше критическа рефлексия.

В областта на фолклора бяха реализирани 49 
концерта, обучения, хепънинга и фестива-
ла. Подкрепено бе провеждането на тради-
ционния Международен фолклорен фестивал 
„Витоша“. Фолклорните събития ангажира-
ха 345 участ ници и привлякоха 18-хилядна 
публика (по данни на организаторите). 

„За първи път реализирахме цикъла „Ей ту 
Джаз Концерти” с 12 изяви през юли 2020 г., 
благодарение на подкрепата на Столична 
община. В този момент той наистина бе от 
изключителна важност за завръщането на 
софийските артисти от джазовата и имп
ровизационната музика отново на сцената. 
Също така, софийската публика получи своя
та доза джаз, на която е свикнала вече над 10 
години, с фестивала „Ей ту Джаз”, а артисти, 
публика и цялото общество  позитивен знак 
за културния и музикален живот в трудни
те времена на пандемия” - Петър Димитров 
– организатор на фестивала „Ей ту джаз”, 
председател на фондация „Ей ту зет“ . 

Танцът

Танцови проекти през 2020 г. бяха подкре-
пени в рамките на направленията „Музика 
и танц“ и „Театър“ на Столична програма 
„Култура“. Знакови танцови фестивали бяха 
подкрепени и в рамките на Календара на кул-
турните събития на Столична община. 

Общо проектите за танц през 2020 г. осигу-
риха среща на 536 творци с 12 915 публика (по 
данни на организаторите) в рамките на 57 
събития на 3 театрални фестивала, 6 дис-
кусии и 5 танцови спектакъла, 10 обучения и 
1 резидентска програма. 

Реализирани бяха 13-тият Международен 
фестивал за съвременен танц и пърфор-
манс „Антистатик”, Българска танцова 
платформа, „CLASH! Когато класическият и 
съвременния танц се сблъскат и се появят 
нови форми” и „Linkage - съвременна танцова 
платформа” - трето издание, „АТОМ Хорео-
графски Серии #4“, „ПЛАТФОРМА 9 3/4”.

Театърът

Четири от театрите в София се субси-
дират от Столична община - Театър „Со-
фия“, Малък градски театър „Зад канала“, 
Театър „Възраждане“ и Столичният куклен 
театър. В тях през 2020 г., въпреки огра-
ниченията са реализирани 632 постановки. 
Точно общинските театри успяха да реаги-
рат най-бързо на кризата, предизвикана от 
Ковид-19. Първи Театър „Възраждане“ излъ-
чи представление на Чеховата пиеса „Вуйчо 
Ваньо“ на живо онлайн и реализира над 5 000 
гледания от страната и чужбина. Куклени-
ят театър реализира програма за интер-
нет срещи с детската публика. Изявите на 
открито бяха водещи през летния и есен-
ния сезон. Театър „София“ откри две летни 
сцени –„Открита сцена на стълбите пред 
театъра” и сцена „Арена” във вътрешния 
си двор. В рамките на два месеца и поло-
вина бяха представени около 70 събития. 
На сцената в парка на Военна академия се 
представяха постановки на Малък градски 
театър „Зад канала“. 
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Киното

От 2014 г. София е част от световната мре-
жа „Творчески градове“ на ЮНЕСКО и е опреде-
лена за „Град на киното“. Тази титла е свърза-
на с ангажимента за поставяне на специален 
фокус върху развитие на киноизкуството в 
общината и с целенасочените усилия не само 
за подкрепа на филмови продукции, но и за по-
пуляризиране на киното и за реализация на 
традиционните за града кинофестивали. 

През 2020 г. чрез Столична програма „Кул-
тура“ и Календар на културните събития на 
Столична община са подкрепени 25 проек

През 2020 г. продължи целевото финансира-
не на театрални проекти и независими те-
атрални формации в направление „Театър“ 
на Столична програма „Култура“, както и на 
театрални фестивали и конкурси в рамки-
те на Календара на културните събития на 
Столична община. През 2020 г. са подкрепе-
ни 38 театрални проекта с участието на 
2 700 творци, които са достигнали до над 
141хилядна публика. Реализирани са 70 теа-
трални проекта със 108 събития, сред кои-
то „Британски театър на киноекран“, отбе-
лязването на 130 години от рождението на 
Карел Чапек, „Театър извън театъра“ на Теа-
тър „Ателие 313“, конкурс за нова българска 
пиеса на НБУ и много други.

През 2020 г. са подкрепени 19 проекта за те-
атрални постановки, сред които „Цветни 
сенки” на Театър „Цвете“, Metamor phoses ‘20 
 огнен спектакълревю по поемата на Ови-
дий „Метаморфози“, „Smart Коледа“, „Отело 
 Гибелта на идеалиста“ и много др. 

Актьорът Марин Янев получава  
награда „Икар“ 2020 за изключителен 

принос към българския театър
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та с общата сума от 501 500 лв. Сред тях 
и знаковите за града фестивали: „София 
Филм Фест“, „Киномания“, Кино-литерату-
рен фестивал „Синелибри“ и “Master of Art“. 
Пандемичната ситуация наложи онлайн про-
веждането на някои от фестивалите, голя-
ма част от събитията бяха реализирани на 
открито, а програмите на някои фестивали 
бяха редуцирани. 

През изминалата година в рамките на Направ-
ление 11 „София - творчески град на киното 
(под егидата на ЮНЕСКО)” с общо 106 000 лв. 
бяха подкрепени 11 проекта. Сред тях фести-
вали като “Master of Art“, „Мини детски филмов 
фестивал“, обучителни формати като „Ев-
ропейско кино за учащи“, срещи с изтъкнати 
европейски творци и дискусионни панели за 
популяризиране на съвременното европейско 
изкуство в рамките на „Синелибри“. 

За същия период е финансово подкрепена ре-
ализацията на 9 филма, половината от тях 
свързани с историята, културата и специфи-
ката на града ни („5 минути София“, „Графити-
те на София“, „Къщите говорят“, „Софиянци“). 

Столична община оказа логистична подкре-
па на още 8 филмови продукции, освобожда-
вайки от заплащане на дължимите такси 
техните продуценти по смисъла на Наред-

бата за определяне и администриране на 
местни такси и цени на услуги, предоставя-
ни от Столична община.

От 2020 г. София има своето място в специ-
алната интернет страница, посветена на 
градовете на киното https://citiesoffilm.org/, 
където е предоставена информация за про-
фила на София като град на киното, фес-
тивалния живот, дейностите на Столична 
община във връзка с развитието и популя-
ризирането на киноизкуството.

В проведеното допитване до мненията на 
гражданите като най-разпознаваемо съби-
тие в културния живот на града беше посо-
чен „София Филм Фест“, а киноизкуството 
беше посочено като водещо в интереса на 
публиките към културата. 

Столична община подкрепи кандидатурата 
на българския филм „Бащата” на режисьор-
ите Кристина Грозева и Петър Вълчанов, в 
рамките на състезанието за чуждоезичен 
филм за наградите „Оскар“ на Американска-
та филмова академия.

Привлечената публика за 2020 г. са 216 168 
души, а в реализацията на кинопроектите 
са участвали 822 души. Общо са реализирани 
397 киносъбития, от които 132 са със сво-
боден достъп.  

Милчо Манчевски и  
Стефан Китанов  
на 24-тия „София Филм Фест“. 



През 2020 г. са закупени книги за училищни 
библиотеки, Столична библиотека и филиа-
лите ѝ. 

И през 2020 г. Столичната библиотека, 
която се субсидира от Столична община, 
реализира програмите, насърчаващи че-
тенето и подпомагащи достъпа на граж-
даните до библиотечния фонд. С проек-
тите „Библиотека на колела“ и „Зелена 
библиотека“ бе достигнато до 964 нови 
читатели и бяха заети 1890 книги. През 
2020 г. са реализирани 279 събития, свър-
зани с годишнини, чествания на автори, 
мултижанрови събития в залите на Сто-
лична библиотека. Изнесено бе провежда-
нето на някои събития на пл. „Славейков“ 
пред сградата на библиотеката, което 
позволи привличането на интереса на 
гражданите. Библиотеката, в ситуацията 
на присъствени ограничения, разви и свое-
то дигитално представяне и реализира 16 
инициативи онлайн.

През 2020 г. 60 столични училища получиха 
над 3 500 книги за библиотеките си. Селек-
цията включва детска и юношеска литера-
тура, творби на български и световни кла-
сици, енциклопедии. Акцент бяха томовете 
на Иван Вазов, тъй като през 2020 г. чест-
вахме 170-годишнината от рождението 
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Пролетен базар на книгата. Снимка: Стефан Джамбазов

Литературата

През 2020 г. в рамките на направление „Ли-
тература“ и други направления на Сто-
лична програма „Култура“ са подкрепени 24 
проекта в областта на литературата с 96 
събития. Сред тях са издаване на 7 книги и 
създаването на две литературни творби, 
провеждане на мастър клас и обучения, ли-
тературни конкурси, 7 литературни фес-
тивала и изложения на книгата. В дейност-
ите са привлечени 29 240 участници и над 
113-хилядна публика. 

Реализирани бяха проекти, свързани с из-
даване на книги, създаване на читателски 
клубове сред деца, преводи и книгоиздаване. 
В рамките на Календара на културните съ-
бития на Столична община са подкрепени 
знакови литературни събития: „Столица-
Литература“, „Походът на книгите“, „Нощ 
на литературата“, организирани са десетки 
срещи с автори и преводачи, реализирани са 
редица събития, насърчаващи четенето.
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на патриарха на българската литература. 
Подбрани бяха и творби на Валери Петров 
и Леда Милева, чиито 100-годишни юбилеи 
отбелязахме през 2020 г., както и книги, из-
дадени с финансовата подкрепа на Столична 
програма „Култура”.

Визуалните изкуства

24 проекта получиха подкрепа в направление 
„Визуални изкуства“ на Столична програма 
„Култура“ и Календара на културните съби-
тия на Столична община. Реализирани бяха 57 
събития – изложби, създаване на творчески 

продукт, 2 конкурса и 3 фестивала. Сред тях 
е седмият фестивал „Фотофабрика“, включ-
ващ поредица от събития, фокусирани върху 
актуални обществени теми. Реализиран бе 
стенописът „Свети Георги и змеят“, като 
част от ежегодния фестивал за градско из-
куство “Urban Creatures“. Творбата е разпо-
ложена на централната софийска улица „Три-
адица“. Реализира се и ретроспективната 
изложба на Институт за съвременно изку-
ство - София „25 Оборота (И 5 Теми) По-Къс-
но“ и съпътстващи събития, „Дървото на 
живота“. Генеалогии на българското съвре-
менно изкуство“-Фондация „Мусиз“.

Един от най-изявените ни стрийт арт ар-
тисти Алекси Иванов изрисува външната 
страна на трамвай. Една от целите на про-
екта му „100лица“ бе популяризиране на об-
ществения транспорт. Цветната обновена 
мотриса носи настроение с десетките ри-
сунки на твореца, които включват различни 
персонажи, животни и растения.

Алекси Иванов –  
автор на проект „100лица“
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През 2020 г. беше поставена първата ин-
сталация в рамките на Програма „Навън“ – 
„Един човек“ на Венелин Шурелов, на място-
то на бившия мавзолей, срещу Националната 
художествена галерия. Антропоморфната 
фигура представлява голямо „екранно тяло“, 
което изглежда съставено от множество 
фигури на минувачите, заснети и излъчени 
на огромни LED екрани. 

През 2020 г. продължи и провеждането на из-
ложби на открито като програма, която под-
помага свободната среща с визуалното изку-
ство в градска среда. Галерии на открито има 
разположени на Моста на влюбените, в парка 
на НДК, в градинката „Кристал“ и в Градската 
градина пред Народния театър. През 2020 г. 
са представени 56 изложби, сред които из-
ложбите „Българийо, аз всичко тебе дадох…“, 
посветена на 170 г. от рождението на Иван 
Вазов, „Етюдите на София“, Изложба за живо-
та и личността на кмета инж. Иван Иванов, 
15 г. от създаването на „Читалнята“.

В Софийска градска галерия и нейните кло-
нове - Галерия „Васка Емануилова” и Галерия 
– музей „Дечко Узунов” са реализирани 23 из-

ложби. Една от ключовите изложби на 2020 г. 
бе изложбата-честване на 120-годишнина-
та на Константин Щъркелов, която предиз-
вика интереса на над 15 000 посетители на 
галерията, за да се докоснат до 130 произве-
дения на майстора на акварела. Реализирана 
бе и изложбата „In memoriam Христо Явашев 
- Christo (1935 - 2020)”.

В галерия „Сердика” на Женския пазар са ре-
ализирани 10 изложби, от които 3 са онлайн. 
Представени са утвърдени артисти в съ-
временното изкуство като проф. д-р Аде-
лина Попнеделева, Деля Чаушева, J.PANK, Ева 
Тенева-Зайкоф и др. Продължи миналого-
дишното сътрудничество с НБУ и за втора 
година бе представена изложба на студен-
ти от Нов български университет, кури-
рана от д-р Лиляна Караджова. Проведоха се 
множество събития като представяния на 
книги (на Pank Рang и Калин Терзийски), ли-
тературни четения, театрални спектакли, 
поетичен фестивал „Софийските метафо-
ри“, творчески работилници по везба към из-
ложбата „Шевици от историята на Женски 
пазар”, включваща везани ръкави от личната 
колекция на Маргарита Георгиева.

Изложба „Портрет” на СБХ. Снимка: Стефан Джамбазов
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Фестивалите на София

Според определението на Европейската 
асоциация на фестивалите фестивалът е 
„предимно празнично събитие, обединена 
програма от художествени изпълнения, коя-
то надхвърля качествата на всекидневното 
програмиране, за да постигне ниво на изклю-
чителна празничност на определено място. 
Притежава уникална привлекателност, коя-
то може да бъде поддържана само за опреде-
лен период от време.“

От 4 години Столична община е член на Бъл-
гарската фестивална асоциация.

Фестивалите на София са душата на града. 
Те се случват с голямо разнообразие на теми 
и изкуства през цялата година - както го-
леми и разпознаваеми от всички фестива-
ли, така и тематични фестивали, които са 
събитие по отношение на конкретно изку-
ство. 

През 2020 г. се проведоха 43 фестивални 
проекта, които достигнаха до близо 500 000 
души. 

Водещи фестивали за 2020 г. бяха тради-
ционните - „София Филм Фест“, „Киномания“, 

„Синелибри“, както и фестивалът за доку-
ментално кино “Master of Art“. Важна част от 
фестивалния живот на София са музикал-
ните фестивали, сред които „Европейски 
музикален фестивал“, „Софийски музикал-
ни седмици“, „Пиано екстраваганца“, „Изку-
ството на барока“, блус и рок фест „Цвете 
за Гошо“, Международен фолклорен фести-
вал „Витоша“, и фестивалът за съвременен 
танц и пърформанс „Антистатик“, а в об-
ластта на театъра – „Софийски театра-
лен салон“, „Световен театър в София“, АСТ 
„Фестивал за свободен театър“, „Българска 
танцова платформа“, както и фестивалът 
за съвременен цирк „Мини Арт Фест“. Фес-
тивалните събития в областта на лите-
ратурата също променят облика на града – 
това са очакваните „Алея на книгата“, както 
и „Столица Литература“ и „Софийски меж-
дународен литературен фестивал“. Проведе 
се и „Фермерски фестивал“.

В областта на визуалните изкуства откро-
яващ се фестивал е “Urban Creatures“.

Все по-забележимо присъствие в културата 
на общината имат фестивалите за градска 
култура – „Белият заек“ и „Миш Маш фест“. 

Фестивал „На стълбите“ на Театър София 
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През 2021 г. политиката в сферата на кул-
турата на Столична община трябва да оси-
гури сигурност и предвидимост в културния 
живот – както за културните творци, така 
и за жителите на общината. Особено важно 
е в ситуацията на продължаваща здравна и 
социална криза да се осигури възможност-
та за финансиране за културни проекти и 
инициативи, да се намерят начини в непред-
видимите условия на противоепидемични 
мерки да се проведат традиционните фес-
тивали и събития, да не се прекъсва култур-
ният живот. 

Приоритет е реализирането на проекти-
те, подкрепени по Столична програма „Кул-
тура“ и Календар на културните събития на 
Столична община, с акцент върху дигитал-
ното представяне, сцените и събитията 
на открито, реализирането на инвестиции 
в културата от културните организации – 
партньорства, обединения, развитие на ноу-
хау и закупуване на оборудване. Прилагане на 
повече административни улеснения за кул-
турните оператори, подпомагане на плани-
рането и координацията, развитие на сцени-
те на открито, разширяване територията 
на Галерии на открито и популяризиране на 
културни събития чрез развитие на комуни-
кационните канали – това са задачи за адми-
нистрацията в областта на културата.

Продължава инвестирането в обособяване 
на центъра за съвременно изкуство „Топло-

централа“, както и усилията за уреждане на 
неговата финансова устойчивост като ре-
гионален културен институт.

През 2021 г. се полагат целеви усилия за под-
помагане популяризирането на културните 
събития, както и за първи път се реализира 
менторска програма в подкрепа на култур-
ните оператори, получили финансиране от 
Столична програма „Култура“.

През 2021 г. ще бъдат преразгледани прави-
лата и условията на провеждане на финанси-
ращите програми в областта на културата 
в духа на редица препоръки и насоки, дадени 
от културните оператори, творци и члено-
ве на Творческия съвет на Столична програ-
ма „Култура“, така че да се осигури по-голяма 
гъвкавост, облекчение на админстративни-
те процедури и да се улесни подкрепата и на 
млади творци и неформални групи. 

„Добре е да се мисли в посока на по-лесен дос-
тъп до финансиране без налагане на регистра-
ция на сдружения и фондации, а като младеж-
ки неформални групи с изявен представител/
председател.” – Алекси Иванов, проект „100 
лица“ за изрисуване на столичен трамвай.

Наред с конкретните дейности в подкре-
па на културата, тази година започва про-
цесът на анализ на културната политика и 
на постигнатото по отношение целите и 
приоритетите, поставени в Стратегията 

Политики в сферата на 
културата – какво предстои 
през 2021 г. 
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