
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ 
„КУЛТУРА“ 2022 

 

И през 2022 г. дирекция „Култура” на Столична община изпълни успешно своята мисия за формиране 

на качествена културна програма за гражданите и гостите на София, в подкрепа на стойностни събития, 

на творци и организации, работещи в сферата на културата и изкуството, следвайки основните  

принципи в работата за експертност, прозрачност и експедитивност. Финансово и логистично бяха 

подкрепени и реализирани множество жанрово многообразни и стойностни събития, които 

формираха културния облик и идентичност на града като добро място за живеене, привлекателна 

дестинация, модерна европейска столица с богата като културна програма, която стимулира участието 

и активната ангажираност на жителите и гостите на града в културния живот. 

 

ПОСТИГНАТОТО В ЧИСЛА 
През 2022 г. с подкрепата на финансиращите програми на Столична община се проведоха множество 
събития – концерти, фестивали, изложби, киносъбития, театрални спектакли, майсторски класове, 
форуми, образователни инициативи, книги, филми и др. Според данни, предоставени от 
организаторите, през 2022 г. бяха реализирани: 
 

 
 

4 379
събития

1 115
музикални и 

танцови

384
литературни

1 578 
киносъбития

358 
визуални

576
театрални, 

циркови 
събития

163 
интердисци
-плинарни

205
чествания, 

годишнини, 
конференци

и други



4 379 
СЪБИТИЯ, ЧАСТ ОТ ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ С ПОДКРЕПАТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА  

 
От тях: 

 
  

1 267 на открито 
 

  
 

2 442 на закрито 
 

  
 

2 600 реализирани дигитално 
 

  
 

1 401 със свободен достъп 
 

  
3 232 реализирани в централни локации 

 
  

 
714  в периферни райони 

 
  

 
над 24 030 участници/ изпълнители  

 

  

 
3 086 655  човека достигната публика 

 
  

 
43 проекта с хибридно представена програма 

 

  
 

158 проекта, включили дебютна изява 



 
  

139 проекта с критическа рефлексия 
 
  
 

159 проекта, включили образователни прояви 
 
  

 
188 проекта, предложили събития за детска и младежка публика 

 
  
 

190 проекта, реализирани в партньорство с Общински културни институти или други 
организации 

 

 

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ – РЕЗУЛТАТИ 
 
По Програма „Култура“ за 2022 година бяха подадени 369 идейни предложения в направленията 
“Театър, ”Музика”, “Танц, танцов театър и пърформанс”, “Визуални изкуства”, “Литература и 
популяризиране на четенето”, “Културно наследство и социализация”, “Мобилност”, “Международни 
културни партньорства”, “Aктивни публики”, “Кино”, “София - творчески град на киното (под егидата 
на ЮНЕСКО)”. Приоритет в програмата имаха проекти, чиито дейности са насочени към привличане и 
ангажиране на млади публики, както и подкрепата на млади автори. Популяризиране на четенето 
беше акцент в направление „Литература“. Обновен бе ракурсът към проектите в сферата на културно-
историческото наследство и неговата социализация. Целта беше да се обединят усилията по 
разкриване и опознаване на историческите находки с тяхната социализация, както и да се насърчат 
всички дейности, свързани с популяризирането на културата, традициите и обичаите, така че да се 
достигне до повече хора и до младите аудитории. Финансирани бяха 136 проекта на обща стойност      
1 431 638 лв. 8 проекта се реализираха в новосъздаденото направление „Танц, танцов театър и 
пърформанс”.  
 
И през 2022 г. дирекция „Култура“ организира безплатно обучение по Програма „Култура” за 
желаещите да кандидатстват. Обучението включваше три модула: Правила, съдържателен обхват и 
направления на Програма „Култура”; Формуляри и документи за кандидатстване по Програма 
„Култура”; Електронно подаване на документи. Дирекция "Култура" организира и целеви обучения за 
кандидатстващите за подготовка на проекти и развитието на проектна идея за начинаещи.  
Софтуерната платформа, която дирекция „Култура“ поддържа, отново беше използвана за пълно 
онлайн администриране на сесиите за кандидатстване по програмите на Столична община. 
Календар на културните събития  https://kultura.sofia.bg/calendar/ 
Столична програма „Култура“  https://kultura.sofia.bg/ 
 
 

https://kultura.sofia.bg/calendar/
https://kultura.sofia.bg/


Творчески съвет, определен с решение на Столичния общински съвет по предложение на Комисията 
по образование, култура, наука и културно многообразие, ръководи Столична програма „Култура”. 
Състои се от 26 човека, ръководи се от председател и двама заместник-председатели, избрани от 
неговия състав. В състава му влизат изявени личности от различни области на културата. Всички те 
извършват своята дейност на доброволен принцип. Членове на съвета са и заместник-кметът по 
Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности” на Столична община, 
председателят на Постоянната комисия по „Образование, култура, наука и културно многообразие“, 
както и директорът на дирекция „Култура” на Столична община, който е и координатор на СП 
„Култура”. Работата на Творческия съвет се подпомага от дирекция „Култура”.   
Творчески съвет на СП „Култура“  https://www.sofia.bg/culture-commission-experts/-
/asset_publisher/gmJY4Z75eVTf/content/tvorceski-s-vet-na-stolicna-programa-kultura 
 

  

С финансовата и логистична подкрепа чрез Календара на културните събития на Столична община за 

2022 г. се подкрепиха и отново бяха реализирани знаковите за града фестивали, чествания, годишнини 

и други инициативи. Приоритет беше насърчаването на изявите на открито и осигуряването на повече 

възможности за среща с публиката, привличане на юношеска и младежка публика, развитие на 

професионалните компетенции и на професионалистите и мениджърите в сферата на културата. 

Успешно бяха реализирани събитията в Календара на културните събития в разделите „Стратегически 

събития“ и „Значими събития“, „Събития на Столична община“, „Лятна програма“, „Открити сцени“ и 

Събития на столичните райони, като беше постигнат баланс по отношение на видовете изкуства, 

разнообразие на формите и местата за поднасяне на културна продукция, гарантиране на 

равнопоставеност на творците и културните организации, осигуряване на равен достъп на различните 

публики до културни продукти и активното участие на гражданите в културния живот. 

 

През 2022 година с подкрепата на Столична община в областта на театралното изкуство се реализираха 
„Световен театър в София“, 12-то издание на Международен Фестивал за Уличен и Куклен Театър 
„Панаир на куклите“ 2022, „Европейска Нощ на театрите“, "ГАЗ!", театрален спектакъл, „Спусък“ – 
театрален спектакъл, "Леонс и Лена", Фестивал на авторския театър ФАТ и много други. 
 
Сред посветените на музиката проекти бяха Нощ под звездите – „Vienna Schonbrunn Orchestra”, 
„Българските евъргрийни и новите български хитове“, „София Лайв Фестивал“, „Културама“, "Eй ту 
Джаз" Фестивал, „Европейски музикален фестивал“, "Един Джаз Ден", „София – празнувай с класика“ 
и други. 
 
Международен Фолклорен Фестивал "Витоша", Балкански Линди Хоп Шампионат - Balkan Lindy Hop 
Championship, Международен фестивал за съвременен танц и пърформанс "Антистатик", АТОМ 
Хореографски Серии#6, „Нестле за живей активно. Танцувай с нас!“ въвлякоха в изкуството на танца. 
 
Сред някои от визуалните проекти, реализирани през 2022 г. бяха фестивал „ФотоФабрика“, „URBAN 
CREATURES“, „София хартиен арт фест“, „Десето Международно триенале на сценичния плакат“, 
"ЛУНАР": Фестивал на светлините и много други. 
 
В областта на литературата се проведоха: Десето юбилейно издание на Наградата за най-добра детска 
книга "Бисерче вълшебно", „Литературни срещи София“, „София чете: Насърчаване на четенето сред 
децата 6-14 г. възраст чрез  организирането на Софийско състезание по четене с разбиране и свързани 



дейности“, „Симпатичкови приказки“ от Рада Москова, “Златният век на българската опера”, „Алея на 
книгата“, „Пролетен базар на книгата“ и други. 
 
1 578 киносъбития привлякоха многобройна публика и развиваха интереса към „седмото изкуство“.  
Сред тях - седми филмов фестивал „Мастер оф Арт“, 26-ти Международен филмов фестивал София 
Филм Фест и 19-ти София Мийтингс, „Срещи на младото европейско кино” VIII, международен кино-
литературен фестивал „Синелибри“, „Лятно кино София 2022“, „София документал“ и  още много. 
 
Успешно бяха реализирани и новите за 2022 г. в Календара проекти - "Мелба - международен 
фестивал за дизайн в София, "Международен поетичен фестивал "Софийските метафори", "Фестивал 
„София камералия – Cameralia sofia, "Музикални вторници", "Културама", "Реките на София". 
 
Фестивалът „Реките на София“ преобрази бреговете на Владайската река и площад „Лъвов мост“ и 
предложи богата програма за столичани и гостите на града - куклен театър, филмови прожекции, шоу 
с въздушна йога и базар на творци и занаятчии, духов оркестър и участие на млади изпълнители. 
 

 
Фестивал „Реките на София“ 



 
Фестивал „Реките на София“ 
 
С подкрепата на Столична община по СП „Култура“ „LUNAR – Фестивалът на  светлините“ реализира 
своето първо издание през май. Емблематични сгради, паркове и площади в столицата „оживяха“ с 
пъстроцветни светлинни творби на български и международни артисти. Светлинните проекции бяха 
посрещнати с много настроение и се радваха на успех сред огромна публика.  
 

 
„LUNAR – Фестивалът на  светлините“ 



По инициатива на заместник-кмета Мирослав Боршош бяха реализирани кампании, адресирани към 
борбата с COVID-19 и в знак на съпричастност към украинските бежанци. В началото на годината  
Столична община организира визуална кампания в градска среда, която показа емоционалната 
рисунка на Тео Ушев, създадена спонтанно от него в знак на благодарност към всички медици, които 
са на първа линия в битката с коронавируса. 
 

 

 
„Градът Ви благодари!“, автор Теодор Ушев 
 



По повод 100 дни от началото на войната в Украйна, в рамките на ден на площад „Славейков“ 
софиянци имаха възможност да изкажат съпричастието си, като поставят жълто цвете върху пътека с 
цветовете на украинското знаме, минаваща по протежение на целия площад. Като символ на всички 
деца, пострадали от военните действия, бяха поставени и много плюшени играчки. 
 

 
Инициатива по повод 100 дни от началото на войната в Украйна 

 



През септември художествената композиция „Водна паша“ на скулптора Павел Койчев стана част от 
градската и културна среда на София. Тя бе поставена в езерото в Южния парк. Идеята за поставянето 
на мащабното произведение на световно признатия наш творец беше подкрепена от много 
обществени фигури и личности от артистичния свят, от Съюза на българските художници, от екипа на 
Софийската градска художествена галерия. Проектът беше одобрен от Експертно-художествения съвет 
към Столична община и стана реалност след решение на Столичния общински съвет. 
 

 
„Водна паша“, Южен парк 

 

ЛЯТНА ПРОГРАМА 

Традиционно през летните месеци създадохме добро настроение на  столичани и гостите на града с 

богата културна програма на открито със свободен достъп. Множество концерти, театрални 

представления за деца и куклени спектакли, лятно кино, ателиета за деца и младежи с образователен 

характер, детски програми, изложби и други се реализираха на сцените на Лятната естрада в 

Борисовата градина, парк „Заимов“, „Южен парк“, Амфитеатъра с полифункционална сцена пред НДК 

- Кино „Кабана“ и на други места. 

Част от проектите, реализирани на летните сцени, бяха „Мюзикъл под звездите“ на „Театър-студио 

4хС“, „Завръщането на цветята“ на Фондация „Жар театър-изкуство-култура“, „Софийски джаз дни“/ 



Sofia Jazz Days на „Джаз Плюс“ ООД, „Алея на славата“ на сдружение "Международно триенале на 

сценичния плакат - София", Маратон на японските изкуства „Дъщерята на самурая“, "Джаз вечери под 

звездите" пред Нов театър НДК. 

 

„Завръщането на цветята“, „Лятна програма“, Календар на културните събития  

 

  

 

На сцената на кино „Кабана“ в парка НДК се реализираха 137 събития. Столична община чрез дирекция 

„Култура“ предостави логистична подкрепа за 69 събития на бенефициенти по Столична програма 

„Култура“, Календар на културните събития – раздел „Лятна програма“, както и събития, организирани 

от Пазари „Възраждане“ ЕАД. Реализираха се театрални постановки, литературни четения, дебюти на 

млади творци, концерти и танцови спектакли, прожекции, работилници и ателиета за деца и младежи, 

куклен театър, изложби, инициативи за насърчаване на четенето и достъпа до култура на деца и 

ученици, представяне на книги и други. 



 

Кино „Кабана“ 

 

ОТКРИТИ СЦЕНИ  

От май до октомври на откритите сцени в столицата се реализираха над 360 музикални и театрални 

събития, кино и образователни инициативи. С вход свободен се проведоха около 100 от тях. Всички 

бяха посетени от приблизително 60 443 човека, в тях взеха участие над 1 000 артисти.  

Павилионът на VOX POPULI – най-новото пространство за изкуство в София – стана реалност 

благодарение на подкрепата на Столична община. Павилионът с неформалното име „Контейнер“ е 

разположен в Княжеската градина. Дървената сценична площадка пред павилиона, както и откритото 

пространство около него, осигуриха възможност за адаптация на различни мероприятия. VOX POPULI 

откри сезона си в края на месец юли, а на  сцената бяха представени вечерни и дневни представления 

на външни организации, видео прожекции, документални и интерактивни проекти, театрални и 

работилници за деца за документален театър, уъркшопове, ателие за драматургично писане, изложби 

и др. 



 

 
VOX POPULI - най-новото пространство за изкуство в София 
 
 
 



  
 
Парк-театър „Борисова градина“ – програмата през 2022 г. стартира през май и приключи през 
октомври. Бяха представени театрални спектакли, концерти, благотворителни събития, официални 
церемонии, детски събития. Те бяха посетени от около 22 000 чoвека, а ангажираните в тях 
изпълнители бяха над 700. 
 

 

Парк-театър в „Борисова градина“ 

 

 

 

 

 

 

 



За трета поредна година Летният фестивал „София Съмър Фест“ се проведе на открито в Южен парк – 

II част. Програмата този сезон се състоя от 1 юли до 30 септември, а на сцената бяха представени 

фестивали, концерти, театрални спектакли и кинопрожекции, детски и образователни проекти и 

други. Реализирани бяха около 130 прояви, сред които и инициативи от Календара на културните 

събития на Столична община – Фестивалът „Цвете за Гошо“ и празничният концерт „Честит празник, 

София!” за Деня на София.  

 

Летният фестивал „София Съмър Фест“  

  

Акцент в културния афиш на столицата през лятото бе гостуването на световноизвестния оркестър на 

двореца Шьонбрун с „Нощ под звездите“. На 8 август на сцената пред катедралния храм 

„Свети Александър Невски“ „Виена Шьонбрун Оркестра“ изпълни  популярни произведения на 

фамилия Щраус и техни съвременници, подбрани специално за българската публика. В продължение 

на два часа и половина 24 музиканти и двама солисти въвлякоха публиката в музикално-историческа 

разходка във времената на прочутата династия и непреходното им наследство.  



 

"Нощ под звездите" с оркестъра на Шьонбрун, пред катедралния храм „Св. Александър Невски“ 

 

ЧЕСТВАНИЯ И ГОДИШНИНИ, НАГРАДИ И КОНКУРСИ 

И през 2022 г. дирекция „Култура“ организира събития по повод бележити дати, чествания и 

годишнини. За 13 януари – Ден на българското кино, Националният филмов център и Столична община 

организираха прожекции на български филми, събрани в програмата „13 филма за 13 януари“. Нови 

родни игрални, документални и анимационни филми се излъчиха в четири столични киносалона – 

„Одеон“, „Дом на киното“, „Културен център G8“ и "Cine Grand – Парк център София". Отбелязахме и 

149 години от обесването на Васил Левски, 137 години от Съединението на България, 114 години от 

обявяването на Независимостта на България, реализира се и съвместно честване на 135 години от 

рождението на Димчо Дебелянов, като Съюзът на българските писатели издаде специален брой  на 

"Словото днес", представен на тържествена церемония с участието на изтъкнати български писатели. 

На 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост се отбелязаха 130 

години от написването на химна „Върви, народе възродени“ от Стоян Михайловски с най-масовото му 

изпълнение на церемония пред Националната библиотека. За първи път химнът прозвуча в цялост, 

изпят от сборен ученически хор от софийските училища с диригент маестро Славил Димитров и 

рецитиран от актрисата Силвия Лулчева, а хората пред паметника имаха възможност да включат в 

изпълнението му. На 24 май с безплатен вход отвориха врати Софийската градска художествена 

галерия и филиалите й, Регионалният исторически музей – София и филиалите му, Парк-музей „Врана“ 

и Зоологическа градина – София. 



 

24 май - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За 1 ноември Столичната община организира тържествено събитие за отбелязване на Деня на 

народните будители и 300 години от рождението на Паисий Хилендарски, което се състоя пред 

паметника на Паисий Хилендарски в градинката на ул. "Московска" (до храм „Александър Невски“).  

 

300 години от рождението на Паисий Хилендарски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Множество празнични събития за Деня на София се организираха на 17 септември от дирекция 

„Култура“ и от районните администрации. Отслужен беше водосвет и се проведе официална 

церемония по издигане знамето на град София. Наградите на Столична община за ярки постижения в 

областта на културата за втора поредна година бяха връчени на церемония в Софийската градска 

художествена галерия. На 17 септември отново бяха отличени родни творци с принос към културния 

живот на града. Специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната 

култура беше присъдена на Анжел Вагенщайн. 

 

СГХГ, Церемония за връчване Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на 

културата за 2022 година  

 

 

 

 

 

 

 



С празничен концерт под надслов „Честит празник, София!“ на сцената на Sofia Summer Fest в Южния 

парк с Владимир Ампов – Графа, Поли Генова, Михаела Филева, Крисия, група Cool Den, Младежка 

филхармония "София" към Националното музикално училище "Любомир Пипков" с диригент Славил 

Димитров отбелязахме празника на столицата. Входът за концерта беше безплатен. Радио "София" на 

БНР се включи в концерта, за да отпразнува и своя рожден ден. Запис от концерта е достъпен на 

фейсбук страницата на дирекция „Култура“  https://www.facebook.com/events/1040735873283207 

 

„Честит празник, София!”, 17 септември 2022 г. 

С безплатен вход за посещение отвориха врати Софийската градска художествена галерия и 

филиалите й – Галерия-музей Дечко Узунов и галерия „Васка Емануилова”, Регионалният исторически 

музей – София и филиалите му, парк „Врана“ и Зоологическа градина – София. 

Посветени на празника на София бяха и: Есененният авто-ретро салон и парад, в който участваха близо 

300 ретро автомобила, включително уникални модели, произведени в много малко бройки. Ретро 

салонът завърши с бляскав парад; проектът "Звукът на метрото", в който реновирана мотриса се 

превърна в сцена за ново цирково изкуство, съвременен танц, паркур, лонгборд денсинг, роботеатър, 

пантонима, класическа и електронна музика; танцово-акробатичният спектакъл „Въздушна 

акробатика“ на виртуозните акробати от трупата "Канетикс", представен на фасадата на хотел “Хемус” 

на бул. “Черни връх”; Светлинното шоу "Портрет на София" на фасадата на Централния военен клуб; 

"КвАРТал Фестивал" с „Малките неща“; концерт на Оркестъра на Класик ФМ под диригентската палка 

на Максим Ешкенази и Софийски камерен хор „Васил Арнаудов“ с диригент проф. Теодора Павлович 

в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

https://www.facebook.com/events/1040735873283207


 

„Есенен авто-ретро салон“ 

 

Светлинно шоу "Портрет на София", фасадата на Централния военен клуб 



С настъпването на коледно-новогодишните празници на 1 декември, на площада пред Народен театър 

"Иван Вазов" се състоя тържественото запалване на светлините на елхата на София. Празничната 

програма включваше изпълнения на танцьорите от ансамбъл „Българе“. Заедно с тях на сцената 

излязоха музикантите от „Виво Монтана“, дует „Крис и Велин“, „Нана денс проджект“ и други. Част от 

спектакъла беше и 3D мапинг върху фасадата на театъра.  

 

Запалване на светлините на елхата, 1 декември, площада пред Народен театър "Иван Вазов" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

След двегодишна пауза се проведе традиционният новогодишен концерт „Сцена под звездите“, който 

Столична община организира всяка година на площад „Княз Александър I“. Участие в него взеха 

„Обичайните заподозрени“, музикални таланти от „Гласът на България“, Фолклорен ансамбъл „Горна 

баня“ към Народно читалище „Пробуда – 1926“ и DJ DIMMY. 

 

Новогодишен концерт „Сцена под звездите“ 

И през 2022 година в рамките на Националната изложба на българската карикатура бе връчена 

годишната награда за съвременна българска карикатура „Доньо Донев“. На 26-ият международен 

филмов фестивал „София Филм Фест“ бяха връчени награди от Столична община – „Награда на София“ 

за принос към изкуството на киното и наградата „София – творчески град на киното“, която 

международното жури присъжда за най-добър филм.  

Състоя се и 13-ата официална церемония за връчване на Наградата за полет в изкуството на фондация 

"Стоян Камбарев". В надпреварата за призовите места в Националния литературен конкурс за деца 

„Ще ти разкажа приказка“ се включиха 287 участници от цялата страна в двете възрастови групи: 9-12 

години и 13-15 години. Връчването на наградите се състоя в Столична библиотека. Реализираха се още 

и Националният конкурс за поезия „В полите на Витоша“ и „Да украсим София за Коледа“ – конкурс за 

най-красива коледна украса в градска среда.  



През 2022 г. Райна Кабаиванска избра 15 млади оперни певци за своя XXII майсторски клас, 

организиран от Нов български университет.  

 

XXII международен майсторски клас на Райна Кабаиванска 

 

ЗАПАДНИ ПОКРАЙНИНИ  

След ограниченията заради Ковид, през 2022 г. се възобнови реализацията на събитията в един от 

разделите от Календара, които дирекция „Култура“ организира за българските общности в чужбина. 

Благодарение на доброто партньорство с Културно-информационния център на българите в 

Босилеград (Република Сърбия) и Генералното консулство на Република България в Ниш (Република 

Сърбия), бяха отбелязани годишнини и реализирани множество събития: 

 149 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски в Босилеград на 19 февруари – в 
събитието взе участие фолклорна формация "Светоглас";  
 

 Празничен Великденски концерт в Босилеград в рамките на XXІХ Международен детски 
великденски фестивал – Босилеград. Концерт изнесоха децата от Музикален център Art Libitum 
с ръководител Йордан Владев и фолклорен танцов ансамбъл "София–6" към Народно читалище 
"Витоша–1951"; 

 



 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и 
на славянската книжовност пред църквата „Св. Троица“ в село Извор (община Босилеград, 
Република Сърбия). В програмата участваха вокална формация „Български гласове“ с диригент 
Йосиф Герджиков, актрисата Василка Сугарева и ученици от 55. СУ „Петко Каравелов“ – София 
с ръководител Илия Илиев; 

 
 Ден на народните будители – 1 ноември – с участието на изпълнителите Илия Луков и Валерия 

Момчилова. Събитието се проведе в салона на центъра на българското национално 
малцинство в Босилеград; 
 

 Коледна забава за децата от основното училище и предучилищните групи от Босилеград; 
 

 

  Денят на народните будители, град Босилеград (Република Сърбия) 

 

 

 

 

 

 

 



ГАЛЕРИИ НА ОТКРИТО 

В Галериите на открито бяха реализирани 71 изложби: 

ГРАДИНА „КРИСТАЛ“ – 20 изложби 

ГРАДСКА ГРАДИНА – 20 изложби 

МОСТ НА ВЛЮБЕНИТЕ – 20 изложби 

ПАРК НА НДК – 11 изложби 

Сред тях: Изложба „Етюд-и-те на София: Четирите годишни времена“ на "Моста на влюбените", 

изложба „Стефан Данаилов: личен архив. Непоказвани фотографии от личния му албум“ по повод 80-

годишнината на актьора, фотографска изложба "Виж София – 15 години заедно строим за хората" на 

"Моста на влюбените", фотографска изложба "Хората на Будапеща и София" в градина "Кристал", 

изложба, посветена на 110-годишнината от създаването 110-годишнината от създаването на 

българската бойна авиация на "Моста на влюбените", изложба „140 години застраховане в България“ 

в Галерия на открито в градина "Кристал", „Една млада столица пътува по света“ и много други. 

 

„Стефан Данаилов: личен архив. Непоказвани фотографии от личния му албум“, Галерия на 

открито в Градската градина 



 

„Етюд-и-те на София“, Галерия на открито на "Мост на влюбените" 

 

"Виж София – 15 години заедно строим за хората" 



СЪБИТИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА И СЪБИТИЯ С ПОДКРЕПАТА НА 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

Раздел "Събития на Столична община“ от Календара на културните събития осигури възможността да 

се подкрепят стойностни проекти текущо през цялата година. С финансова и логистична подкрепа се 

реализираха около 300 инициативи на 56 организации. Десетки музикални, театрални, танцови и 

киносъбития обогатиха културния живот в столицата. Проведоха се фестивалът на Държавния 

музикален и балетен център, „Нощ под звездите“ с Vienna Schonbrunn Orchestra, Софийският фестивал 

на науката, “Церемония за връчването на наградите ACKEEP“,  „Великден заедно", „Лятно кино София“, 

проектът "Ламбо от София", Musagena – new viber festival,  „Будителките“, Коледен концерт ,,Вечната 

музика" на Камелия Тодорова,  „Радой Ралин – една красива грешка“ и много други, които бяха 

посетени от над 300 000 души.  

 

 
„Лятно кино София 2022“ 

 

През 2022 г. в зала 1 на Националния дворец на културата с подкрепата на Столична община 11 

утвърдени творци организираха и реализираха своите юбилейни концерти и спектакли и зарадваха 

публиката и почитателите на стойностната и качествена българска музика – сред тях цигуларят Веско 

Ешкенази, изпълнителите Силвия Кацарова, Георги Христов, Стенли, дует „Ритон“, танцов ансамбъл 

„Средец“, трупата на Нешка Робева, актрисата Александра Сърчаджиева и др. Те бяха посетени от над 

36 000 човека.  



 

СЪБИТИЯ НА СТОЛИЧНИТЕ РАЙОНИ 

С 240 000 лв. в раздел „Събития на Столичните райони“ бяха финансирани и се реализираха 140 

инициативи. Повечето от тях се проведоха в летните месеци и на открито в периферни локации. С 

концерти, работилници и изложби бяха отбелязани традиционните празници на районите 

„Кремиковци“, „Лозенец“, „Младост“ и др., както и традиционните събори в „Требич“, „Илиянци“, 

село Кривина и други. „Лятно кино“ в парк „Студентски“ през лятото привлече хора от всички възрасти. 

С различни инициативи проектът „Коледна приказка в Банкя 2022“ отбеляза настъпването на 

новогодишните празници. През 2022 г. в организацията на проявите на районите като партньори взеха 

участие 50 читалища. 

 

ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ 

Столична община традиционно субсидира дейността на общинските театри със статут на общински 

културни институти, като субсидията за 2022 г. е в размер на 6 506 693 лв. През 2022 г. театър “София”, 

Малък градски театър “Зад канала”, театър “Възраждане” и Столичен куклен театър са посетени от 110 

430 зрители, изнесени са 1076 представления, в които участие са взели 230 артисти. Общият брой на 

премиерите е 18.   

 

Някои от представените премиерни спектакли през 2022 г. са: “Лулу“, „Невинни малки убийства“, „Пер 

Гюнт“, „Горчивите сълзи на Петра фон Кант“, „Невинно малко убийство“(театър „София“); „Една 

испанска пиеса“, „Капан за самотен мъж“, „Без асансьор“ „Червено и черно“ (Малък градски театър 

“Зад канала”); „Зимна приказка“, „Госпожица Юлия“, „Лабиринт“, „При закрити врати“ (театър 

„Възраждане“); детските спектакли „Бомбето“, „Приключенията на д-р Дулитъл“, „Палечка“, „Джак и 

бобеното стъбло“, „Приключенията на Доктор Дулитъл“, спектакълът за бебета „Светлинка“ и 

спектакълът за възрастни „Полетът на къртицата“ на Столичен куклен театър.  

 

Общинските театри участваха в осем фестивала в страната, а Столичен куклен театър беше организатор 

на ХII-ото издание на Международния фестивал за уличен и куклен театър „Панаир на куклите“ през 

месец септември, като с изданието беше отбелязана и 20-годишнината от създаването на фестивала. 

В програмата  бяха представени  общо 92 прояви, от които – 32 улични представления, 21 – в театрална 

зала, 33 – в модул „Микро Театър“, 2 съпътстващи събития и 3 представления онлайн.  Във фестивала 

взеха участие 14 театрални компании и трупи от 9 страни и 14 български. Всички представления, 

включени в уличната програма на фестивала, бяха безплатни за зрителите. През месец април 2022 г. 

се проведе уъркшоп „Работилница за мюзикъли” с ментори Уест Хайлър и Шели Бътлър от САЩ. В този 

уъркшоп актьорите на Столичен куклен театър имаха възможност да усвоят и поработят върху нови 

музикални техники. През годината бяха организирани 5 благотворителни представления и 2 уъркшопа 

за децата на украински бежанци. 

 

Театър „София“ успешно осъществи  проекта „Пер Гюнт пътува“ по сключен договор за безвъзмездна 

финансова подкрепа по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ 

по „Норвежки финансов механизъм“ на Европейското икономическо пространство. Партньор по 



проекта е Центърът за изследване на Ибсен и Университета в Осло. Театър „София“ започна капитален 

ремонт на сградата, което наложи след приключване на сезона на 31 май преместване на целия театър 

в други пространства. Това не попречи на дейността му – постановки се представят на сцените на 

„Театро“, театър „Българска армия“, театър „Сълза и смях“, Младежки театър “Николай Бинев“ и др. 

Ръководството на театъра успя да организира ефективното му функциониране без сътресения. С 

идеята за привличане на зрители беше създаден Тiktok акаунт към социалните мрежи, като по този 

начин информацията за съдържанието на постановки на театъра достига до над 300 000 души. Започна 

и изработването на нов официален уебсайт, който ще бъде финализиран през 2023 г.  

 
„Пер Гюнт“, театър „София“ 

 

В Малък градски театър „Зад канала“ бяха създадени много постановки, които привлякоха голям брой 

зрители. През изминалата година Малък градски театър „Зад канала“ завоюва две награди „АСКЕЕР“ 

и една награда от фестивал в град Хасково. Бяха монтирани камери за наблюдение, извършен беше 

ремонт на гримьорни и на входа на театъра, осъществи се и ремонт на покривната конструкция на 

административната сграда.  

 

В театър „Възраждане“ за голяма част от постановките през изминалата година се създадоха 

видеоклипове. Сайтът е изцяло обновен, създадени са нови профили във фейсбук и Инстаграм, с 

коректна информация, която улеснява потребителите. В специфичните условия, в които работи 

театърът, през 2022 г. бяха направени ремонти и подходяща организация на пространството –  

изградени са изцяло нови гардероби за съхранение на костюми и реквизит, както и  ново място за 

съхранение на декор, подновена е и сцената. По повод коледните и новогодишни празници, през 

декември 2022 г. бяха организирани събития  за деца, които бяха представени  на сцената на театъра. 



 

През 2022 г. Софийската градска художествена галерия и филиалите й – галерия-музей „Дечко Узунов“ 

и галерия „Васка Емануилова“ – представиха 20 изложби, от които 6 в галерия „Веска Емануилова“ и 2 

в галерия-музей „Дечко Узунов“. Софийската градска художествена галерия организира 37 концерта, 

представяния на книги, лекции, дискусии, камерни театрални форми. Реализираха се изложбите 

„Салонът на природата“, „И подлуде светът“,  „110 години от избухването на Балканската война“, „140 

години от рождението на  Владимир Димитров – Майстора“, Фотографска изложба на Сибиле 

Бергеман, „Любомир Далчев – 120 години от рождението“, „Невидимите улици“, Фотографска 

изложба на Яна Лозева, „Жените художници. нови хоризонти между двете световни войни“ и др. 

 

Столична библиотека разполага с фонд от 1 милион библиотечни документи, обслужва 80 хиляди 

читатели и съхранява книжовната памет на София. През 2022 г. заетите книги от Библиотеката на 

София са 530 000, привлечени са 19 000 нови читатели. Децата, учениците, студентите и младите хора 

са 67% от читателите на Столична библиотека. Постъпленията от книги през 2022 г. са 21 537, като 

закупените със собствени средства надхвърлят 8 500, което е два пъти повече в сравнение с 2021 г. 

Софиянци получиха възможност да избират за четене най-актуалните издания на български и 

чуждестранни автори – новите заглавия са над 5 000. Открит бе и книжен кът на Украйна – „Украински 

книжен рафт“. Посолството на Украйна в Република България подари 123 нови ценни украински 

издания на Столична библиотека. През 2022 г. културните инициативи на библиотеката са посетени от 

над 500 000 човека. Проведоха се „Зелени библиотеки в  парковете на София“, „Млада метафора: 

шампионат по поезия на софийските училища“, уъркшопове в ТийнЛаб, в които над 600 деца от 

различни възрастови групи са взели участие за придобиване на умения по 3D моделиране, сканиране 

и принтиране, и много други. През март в район „Овча купел“ бе открит петият филиал на Столичната 

библиотека и трета нова локация за последните шест години. Филиалът разполага с 3 200 книги и 

предоставя всички електронни и дигитални ресурси на библиотеката.  

 

Общински културен институт „Надежда“ реализира 105 събития, посетени от около 35 000 човека. В 

централни локации на града бяха реализирани 29, 9 – в нетрадиционни локации, участие в тях взеха 1 

950 изпълнители. 73 събития бяха с вход свободен, 89 на закрито и 12 на открито. Някои сред най-

значимите бяха: концерт на Симфониета „София“ в памет на проф. Емил Янев; Международен 

диригентски майсторски клас на Саша Макиля; Майсторски диригентски курс на маестро Георги 

Димитров; премиери на произведения от български и чужди композитори; дебюти на млади 

композитори и изпълнители; разширяване дейностите на Детския център по изкуства с нови школи по 

народно пеене и изобразително и приложно изкуство; реализирани проекти по програми на АХУ, 

Министерство на културата и НФК; в помощ на украинските деца –  благотворителен концерт; турнета 

след пандемията. Домът беше домакин и на „Дни на украинското кино“.  

 

В Общински културен институт Дом на културата „Средец“ през 2022 г. са реализирани 268 събития с 

участието на около 4 900 изпълнители, които са достигнали до публика от приблизително 23 000 

човека. 225 се реализираха в централни локации, 9 в периферията, 5 в онлайн пространството. 230 

бяха с „вход свободен“, 204 на закрито и 66 на открито. Домът за първи път организира Детска 

академия за изкуства „Лято 2022“, която предложи безплатно обучение на над 60 деца от 6 до 8-

годишна възраст по изобразително, танцово, приложно, музикално изкуство и актьорско майсторство. 

В академията се включиха и много деца от Украйна. За тринадесета поредна година през юли и август 



се проведе цикъл от концерти „Остров на музиката“. Изпълненията на Джаз формация „София“, 

Софийски духов оркестър, Brass squad, Квартет „Тромбони“ и Spectrum Vocal Band се проведоха в 

Борисовата градина; през август в галерията на ОКИ ДК „Средец“ беше открита арт работилница за 

почитатели на изобразителното изкуство. 

 

През 2022 г. Общински културен институт Дом на културата „Красно село“ реализира 270 прояви, 

посетени от около 24 500 човека. С поредица от концерти беше отбелязана 60-годишнината на 

Камерен ансамбъл „Софийски солисти“. С юбилеен концерт бяха отбелязани 70 години смесен хор 

„Света София“. Реализираха се театрални спектакли за деца и възрастни и представления на детско-

юношеска школа към театър „Сириус“, филмови прожекции, концерти, безплатни творчески 

занимания за деца и образователни концерти за деца и младежи, изложби, майсторски класове, 

литературни срещи, танцови фестивали и много други. Реализираха се улични спектакли и фестивали 

в партньорство фондация „Арт Офис“, Младежки театър „Николай Бинев“, фондация „Жар театър - 

изкуство - култура“ и Столичен куклен театър – „Панаир на Куклите 2022“, „Портокалите или любовта 

към…“, „Завръщането на цветята“, а театър „Сириус“ представи „Черно-бяла история“ на 

Международния фестивал за куклен и площаден театър „Арлекино и Марионета“ в Созопол. 

Реализира се и The Image Generator (Антверпен) – визуално изкуство, пърформанс и звуково изкуство 

на артисти от Турция, Франция, Белгия, Словения, Словакия, България, Китай, Нидерландия и Мароко. 

 

През 2022 г. Общински културен институт Дом на културата „Искър“ реализира 211 прояви, посетени 

от над 40 600 човека. Сред най-значимите са „Време за любов“ – осмомартенски концерт на 

Софийския духов оркестър; „С песен за Надка“ – концерт, посветен на 85-годишнината на Надка 

Караджова; Концерт Spring Like Rock с биг-бенда на Софийския духов оркестър; концерт на Софийския 

духов оркестър по повод 125 години от рождението и 45 години от смъртта на Петко Стайнов и 

откриване на бюст-паметник до Лятната естрада в Борисова градина; „Весела ваканция“ – безплатни 

творчески занимания за деца на открито; „Светлините на Париж“ - Мултимедиен концерт на 

Софийския духов оркестър със специалното участие на Валентина Корчакова; Коледен концерт на 

Софийски духов оркестър със солисти Орлин Горанов и Еделина Кънева. Проведоха се и „Дни на 

украинското кино“, част от Световния благотворителен филмов маратон в подкрепа на Украйна. През 

2022 г. със средства от бюджета на културния институт  и със средства по програми бяха ремонтирани 

сценичната механизация в голямата концертна зала и покрива в югоизточната част на сградата. 

Закупени бяха танцова настилка за сцената, озвучителна, осветителна и видео техника за обновяване 

концертната зала. 

 

През 2022 г. Регионалният център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ представи програма от 

събития с  български и международни артисти: 380 събития, като 260 от тях бяха театрални постановки, 

танцови пърформънси, съвременен цирк, мултижанрови представления, кинопрожекции и други. 

Проведоха се 69 литературни срещи, корпоративни събития, конференции, партита и тържества. 

Реализираха се 10 изложби, от които 4 организирани от РЦСИ „Топлоцентрала“ и 1 копродукция с 

Фондация „Ново архитектурно наследство“ и с подкрепата на Министерство на културата, а 5 изложби  

в партньорство с различни организации. През 2022 г. стартира и първата резидентна програма 

„Неиндентифицирани движения“, финансирана от Гьоте институт и Академи Шулс Солитюд. РЦСИ 

„Топлоцентрала“ бе удостоена с Награда на журито за архитектите и екипа на „Топлоцентрала“ на 

церемонията за връчване на Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на 



културата. „Топлоцентрала“ получи награда и в Национален конкурс "Сграда на годината" /Специална 

награда в категорията "Социална инфраструктура - култура, наука и образование", както и награда 

„Сайт на годината“ в раздел „Сайт на кауза/НПО“. 

 

МУЗЕЙКО 

През 2022 г. фондация „Америка за България“ дари на Столична община „Музейко“. Столичният 

общински съвет даде съгласие за създаване на Общински културен институт Научно-образователен 

детски център „Музейко“ със статут, съгласно Закона за закрила и развитие на културата, като 

самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с кредитите по изпълнение на 

общинския бюджет, който се финансира от бюджета на Столична община, от собствени приходи от 

дейността си и др. Общински културен институт Научно-образователен детски център „Музейко“ е 

културна организация, която осъществява дейността си в следните основни направления: 

образователни програми; експозиционна дейност, в т. ч. пътуващи изложби; архиви и публикации; 

реклама и маркетинг; техническо направление; административно-стопанско направление; 

консултации и обучения. 

 

Потенциалът на центъра може да се използва за изпълнение на политиките, заложени в Стратегията 

за развитие на културата в София – стратегическа хоризонтална политика – „Иновации и отваряне“, 

която цели подпомагане развитието на млади таланти чрез създаване на условия и места в града за 

„отглеждане“ на таланти с нужното оборудване и пространство, където „технологията може да бъде в 

служба на творчеството“. Столична община иска да вдъхнови децата (ученици, подрастващи, 

младежи) за знание, като възбуди интереса им към света, науката и изкуството, чрез самостоятелни 

занимания в сложни игри, чрез активиране на любопитството и интереса им към образователния 

процес, чрез насърчаване на креативността и мисленето им. 

 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

През 2022 г., с решение на Творческия съвет, бяха обединени двете направления „Историческо 

наследство и социализация на недвижими културни ценности” и „Нематериално културно наследство 

и културни традиции на столицата” в едно Направление: „Културно наследство и социализация” на 

Столична програма „Култура”. Това допринесе за по-голямо разнообразие при финансираните 

проекти – в областта на археологията, реставрацията на художествени ценности и нематериалното 

културно наследство. Реализираха се: „Проучвания на Цитаделата на крепостта Кокалянски Урвич 

2022” на Национален исторически музей, „София преди 8 хиляди години: раннонеолитно селище 

Слатина-София” на Национален археологически институт с музей – БАН, „Софийска света гора - 

пътешествията на душата” на център за реставрация на художествени ценности, Фестивал на 

античното наследство „Сердика е моят Рим“ на Сдружение за антични реконструкции „Мос Майорум 

Улпие Сердице“, „Маршрут на мозайките в София” на Фондация „Балканско наследство” – клон София 

и др. 

Дейностите по проекта „Проучвания на Цитаделата на крепостта Кокалянски Урвич 2022” включиха 

поставяне на пейки, нови указателни и информационни табели, облагородяване на посетителската 

пътека. При археологическото проучване бе открит християнски храм с почти незасегнат вътрешен 



план с размери 5х8,40м. Във вътрешността на църквата са открити множество деструктирали 

стенописни фрагменти и цветни фрески. Находки също не липсват, документирани са над 50 движими 

културни ценности от ІV-VІ, ХІІІ-ХІV и ХV-ХVІІ век. Друг важен акцент сред находките е откритото 

погребение на църковна утвар, почти централно пред абсидата, от изток. В малка яма, частично 

оградена с дребни камъни, са били погребани ритуално кръст и кандило.  

 

 

 

„Проучвания на Цитаделата на крепостта Кокалянски Урвич 2022” 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фестивалът на античното наследство „Сердика е моят Рим“ по увлекателен начин и с участието на 

занаятчии и музиканти пресъздаде епизоди от бита и културата на римляните и варварските племена, 

населявали нашите земи през Късната античност.  

 

 

Фестивал „Сердика е моят Рим“ 

 

 „Маршрут на мозайките в София” представи изложба и онлайн туристически маршрути на обектите с 

мозайки в София – 12 обекта на античното и модерното мозаечно изкуство, както и двуезична 

интернет страница. Като част от Календара на културните събития през септември 2022 г. се реализира 

проектът „Европейските дни на наследството“ с вход свободен за 30 сгради със забележителна 

архитектура, които разкриха своите тайни на софийската публика. Сред тях бяха Българска академия 

на науките с библиотека, Военна академия „Георги С. Раковски“, БАН – Институт за етнология и 

фолклористика с Етнографски музей, Музей на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и др. 

 

 

 



 

ЕКСПЕРТНО-ХУДОЖЕСТВЕН СЪВЕТ 

През 2022 г. Експертно-художественият съвет към Столична община проведе пет заседания, на които 

разгледа постъпили предложения за поставяне на паметници, възпоменателни знаци, художествени 

елементи на градския дизайн и произведения на изкуството, съгласно Наредбата за именуване и 

преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и 

художествени елементи на територията на Столична община.  

На интернет страницата на Столична община (https://www.sofia.bg/en/art-expert-advice) са достъпни 

становищата на комисията и приетите решения.  

 

През 2022 г. бяха поставени паметници на акад. Петко Стайнов, на Дико Илиев, на Уилсън Удроу, на  

Нелсън Мандела на Юрий Захарчук и други. Бяха поставени паметни плочи на Константин 

Константинов и неговата сестра Донка Константинова, проф. д.ю.н Витал Езра Туджар, паметна плоча 

в чест на 130-годишнината от създаването на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски” и други. 

 

СОФИЯ – ТВОРЧЕСКИ ГРАД НА КИНОТО НА ЮНЕСКО/ 

ФИЛМОВА КОМИСИЯ 

От 2014 г. София е част от световната мрежа „Творчески градове“ на ЮНЕСКО и е определена за „Град 

на киното“. Тази титла е свързана 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 популяризиране на киното, за реализация на традиционните за града кинофестивали. 

Направленията “Кино” и “София - творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО) по Програма 

“Култура” също са в подкрепа на Стратегията за кино. В двете направления се реализираха 21 проекта, 

сред които: „Европейско кино за учащи“, „Кинофабрика 8“, „Кинопортрети на български фотографи“, 

„Кино под звездите“, Съпътстващи събития на Филмов фестивал „Мастер оф Арт“ 2022, Арт Фест 

Локация Локорско 2022, “ЕдинствениТЕ - ПЪТЯТ ДО ОЛИМП” и други. 

 

Като част от Календара на културните събития се реализираха значимите за града ни кинофестивали  

„София Филм Фест“, „Мастер оф Арт“, „Срещи на младото европейско кино“, „Синелибри“. Акцент в 

програмата на осмото издание на “Срещи на младото европейско кино” бе международната 

конференция “Кинообразование в училище”, посветена на инициативи за кино в училище в цяла 

Европа. Тя ще се състоя във Френския институт в София, а в нея взеха участие представители на 14 

европейски университета и организации в областта на културата и изкуството. 

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


 
Международната конференция “Кинообразование в училище”, Френски институт 

 

През 2022 г. продължи да заседава и Филмовата комисия към Столична община. Девет филмови 

продукции кандидатстваха, на 5 от тях бе оказана логистична подкрепа, като бяха освободени от 

заплащане на дължимите такси по смисъла на Наредбата за определяне и администриране на местни 

такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община („The Wheeels Of Heaven“ - „Блек Сий филм“ 

и „Нова Филм“ ООД; „Партийна централа“ - „Дъ Шоуто“ ДЗЗД; „Алфа“ - „Спотлайт“ ЕООД; „Аферата 

„Пикасо“„Уайлд Пикчърс“ ЕООД; „Плът“ - „Премиер Студио Плюс“). 

 

През ноември в УНСС се проведе „Шести форум за устойчиво развитие на българската филмова 

индустрия – българското кино - моментна снимка". Целта на форума бе да бъде намерен най-добрият 

път за ефективно и ефикасно управление и финансиране на българската филмова индустрия – през 

призмата на европейските политики и практики. Участие взе Биляна Генова, директор на дирекция 

„Култура“. Бяха засегнати теми, свързани с развитието на българската филмова индустрия: публичните 

финанси за българската филмова индустрия в държавния бюджет, перспективите за българското кино 

в държавния бюджет за 2023 г. и тригодишната бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г.; създаване 

на работна група за фонд „Българско кино“ и др. 

 

В Битоля, Република Северна Македония, през ноември се проведе форумът Creative Film Cities на 

тема „Подчертаване на ролята на жените в аудиовизуалните медии“. Форумът беше организиран от 

Асоциацията за филмово изкуство „Филмов център „Битоля“ в посока подобряване на намаляването 



на разликата между половете в аудиовизуалните медии и насърчаване на сътрудничеството между 

филмовите градове от мрежата на ЮНЕСКО, обмен на опит и добри практики и съвместни действия по 

проблемите от съществено значение във филмовата индустрия. Форумът беше подкрепен от ЮНЕСКО 

чрез Министерството на културата на Република Северна Македония в рамките на Програмата за 

участие на ЮНЕСКО за 2022-2023 г. и от Община Битоля. Участие онлайн взеха д-р Диана Андреева- 

Попйорданова от Обсерватория по икономика на културата, Ралица Асенова от „Синед“ и Биляна 

Генова, директор на дирекция „Култура“. 

 

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

През 2022 г. в дирекция „Култура“ са постъпили, регистрирани и обработени 5 225 писма от граждани 

и партньорски организации (вкл. заявления за кандидатстване по програми, жалби, предложения и 

др.) 

   

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ  

И през 2022 г. дирекция „Култура“ чрез комуникационните канали „АртСофия“ (artsofiа.bg),  фейсбук 

страниците „ArtSofia” и „Столица Култура“ активно популяризира събитията, реализирани с 

подкрепата на Столична община.  

В страницата за култура „АртСофия“, на която се публикува актуална информация за културни събития 

и фестивали в София, за финансиращи програми и конкурси, интервюта с творци, коментари за 

случващото се в областта на културата, бяха публикувани:  

 В раздел „Събития“ – 1 421  материала; 

 раздел „Арт Събеседник“ – 1 материал; 

 В раздел „Арт Коментари“ – 17 материала; 

 раздел „Арт Конкурси“ – 22 материала; 

 В раздел „Места за култура“ – 1 материал; 

 В раздел „Галерия“ – 62 материала;  

 В раздел „Европейски проекти“ – 1 материал; 

 В раздел „Финансиране“ – 7 материала; 

 В раздел „Програма Навън“ – 3 материала; 

 
Фейсбук страницата „ArtSofia“ има 12 000 последователи, а страницата „Столица Култура“ – 17 000. На 

всяка от тях се публикуват новини за културни събития в София и други важни инициативи в сферата 

на културата. Информация за реализираните през 2022 г. с подкрепата на Столична община 

инициативи е достъпна на интернет страницата „Арт София“: https://artsofia.bg/bg. Медийни 

партньори на Столична община са онлайн списание „Кино“ и сайта за култура „Площад Славейков“.  

https://artsofia.bg/bg

