
Първа сесия на 
Направление ОТКРИТО  
на Програма НАВЪН

за подкрепа на временни художествени 
инсталации в градска среда



Информация за Направление „Открито“

Направление „Открито“ подкрепя реализацията на временни произведения на съвременните изкуства 

в публична среда, конструктивно свързани с конкрентното място, общностите или участието на 

гражданите, в периферни, нетипични или слабо разработени като терен за изкуство места и зони в града. 

В рамките на Направлението се обявява конкурсна сесия, в която одобрените до два проекта, получават 

финансиране за реализация на творческата идея в рамките на бюджета на Направлението. Проектите се 

реализират по график Проектите трябва да предлагат произведения с висока художествена стойност 

и иновативност и да спомагат за постигане на по-голямо разнообразие и динамика в културния живот на 

София. Творческите идеи се изисква да съответстват на концепцията за представяне в градска среда, 

да дават ново творческо решение, съобразно конкретната локация и да отговарят на архитектурните и 

конструктивни изисквания. Проектите ще трябва да отговарят и на всички изисквания съобразно Наредба 

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

художествени елементи на територията на Столична община. 

Задачата на Програмата е да осигури условия за представяне на изкуство в публичното пространство, 

свободно за достъп и безплатно за гражданите, като води до повишаване на разбирането на съвременното 

изкуство и отношението към него, създава нови публики и спомага за отворен дискурс на срещата с 

изкуството. 



Годишните насоки и приоритетите на направлението, както и информация за необходимите документи, ще намерите на 

сайта “Арт София”: 

http://artsofia.bg/bg/outside/2021/11/01/pyrva-sesija-na-napravlenie-otkrito-na-programa-navyn-za-podkrepa-na-vremenni-hudojestveni-instalacii-v-gradska-sreda

> Няма да бъдат подкрепяни вече познати в градска среда произведения. 

> Няма да бъдат подкрепяни проекти кандидаствали за финансиране по други програми.

> С един и същи проект не може да се кандидаства по Направление 1 и Направление 2 на Програма “Навън”. 

> Няма да бъдат подкрепяни проекти, кандидаствали в предходни издания на Програма “Навън”, 

Направление 1 и Направление 2.

> Да позволяват представяне в градска среда със свободен достъп; 

> Да бъдат обезопасени; 

> Да не изискват целева охрана; 

> Логата и слоганите на евентуалните спонсори на проектите върху инсталациите или техните временни 

оградни съоръжения следва да отговарят на изискванията на Наредбата за преместваемите обекти, за 

рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на 

територията на Столична община.



1. Прием на документи

От 1 до 22 ноември, 2021г., включително, ще се приемат проектни предложения в направление 

„Открито“ за подкрепа на артистични намеси в градска среда през 2022 г. 

Изисквания към проектите

2. Допустими кандидати

Могат да кандидатстват българи, както и чуждестранни лица, които постоянно пребивават в 

България. Предложения могат да подадат визуални артисти, архитекти, дизайнери и други творци 

с опит в съвременното изкуство и изкуството в публично пространство, без ограничение на 

възрастта.

a) Физически лица с регистрация по БУЛСТАТ; 

б)  Юридически лица. 

в) Съфинансиране на проекти е допустимо, но не е задължително условие за участие в Направлението. 



3. Период на изпълнение

Кандидатът трябва да посочи предпочитан срок на експониране през 2022 г. 

Минимум 2 (два) месеца, максимум 12 (дванадесет) месеца и предложение за 

експозиционен график, който ще бъде утвърден в процеса на творческа оценка и 

съгласувателните процедури;

4. Размер на финансиране: 17 000 лв. за проект. 

Обща стойност на отпусканите средства по програмата 34 000 лв.

5. Брой проекти финансирани по Направление „Открито“: 2 временни художествени 

инсталации в градска среда.

6. Местоположение: Парково пространство около езерото „Дружба“ в квартал 

„Дружба 1“.





Парк Дружба ce nамира в подрайон „Дружба 1“ на жилищен комплекс „Дружба“, Район Искър. Районът около 
езерото е благоустроен в парк, ограничен от булевард „Искърско шосе“ и улиците „Кръстьо Пастухов“, 
„Тирана“ и „Канала“.

Характерното за парка е, че в него се намира най-голямото езеро в Столицата – Дружбенското езеро.
Езерото е разположено в направление югозапад-североизток, като пешеходен мост го разделя на 2 части: 
по-малка североизточна (заемаща около 1/4 от общата площ) и по-голяма югозападна част. Оформило 
се е през 1970-те години от подпочвени води при изкопни работи за извличане на строителни материали 
за разширяване на жилищния комплекс. След появата му езерото е с голи, отвесни брегове, останали от 
изкопната яма. Постепенно, с течение на годините, теренът се благоустроява, бреговете улягат и около 
него е създаден парк. От тогава езерото преминава през значителни промени и към днешни дни е доста 
обогатено и има няколко вида риби.

Днес паркът с езерото предоставят условия за отдих и развлечения. Край моста се намира Културен дом 
„Искър“ (разполагащ с кинозала и библиотека). Около езерото има заведения за хранене, фитнес зала, площадка 
със спортни уреди. Край западната страна на езерото е съоръжен пристан, край който до неотдавна е 
имало морски клуб. От пристана ежегодно на Йордановден се хвърля кръст в езерото. От южната страна 
съответно на малкия и големия дял от езерото са изградени църквите „Св. преп. Наум Охридски“ и „Св. 
Въведение Богородично“.

Парк Дружба



8. Виза за проектиране



Зони за открити обекти за културни дейности (16 точки)

11
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



10. Зони за поставяне

Зона 1 и 2

Зона 4
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Зона 5 и 6

Зона  4

Зона  5 и 6



Зона 5 -6 

Зона 8

Зона 7

Зона 8

Зона  8

Зона 9 - 10



10. Зони за поставяне
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10. Локации -16 зони за поставяне

Зона 16 Зона 16 Зона 16



Необходими документи 

1. Идеен проект, който описва творческата концепция и техническа спецификация на проекта;

2. Визуализация на проекта според спецификите му;

3. Писмо с мотивация и авторска позиция (кредо за работа в градска среда, което включва описание 

на това как според автора публичното изкуство се разполага в съвременната художествена сцена 

и в обществена среда, взаимодействие между творец-произведение-публика, как изкуството може 

да ангажира вниманието и участието на гражданите, локалните общности и т.н.);

4. Обосновка на избора на локация за артистичната намеса, съобразно скица;

5. Предпочитан срок на експониране и предложение за експозиционен график. Да се посочи предпочитан 

срок на експониране - минимум 2 (два) месеца, максимум 12 (дванадесет) месеца и предложение за 

експозиционен график, който ще бъде утвърден в процеса на творческа оценка и съгласувателните 

процедури;

6. Работен график на изпълнение на дейностите и необходимите процедури;



7. Бюджет за изпълнение на проекта. Подаденият бюджет (хонорар на автора, продукционен 

бюджет, допълнителни възнаграждения за услуги и разходи по всички съгласувателни процедури и 

облагородяване на средата след демонтажа на произведението) следва да отговаря на зададените 

параметри в Правилата за работа на Програма „Открито”. В случай на привличане на допълнителни 

спонсорства, трябва те да бъдат посочени или да бъде описан характера на спонсорствата, които 

ще се търсят. При реализацията на проекти при необходимост са допустими промени в перата на 

бюджета, представен при кандидатстването, с предварително писмено уведомление към дирекция 

„Култура”;

8. Писма за партньорство или спонсорство. Прилагат се, ако се планира допълнително финансиране;

9. Творческа биография;

10. Портфолио. Препоръчително е да се представи портфолио с предишни реализирани проекти на 

кандидата.

11. Декларация за авторски права и лични данни. За чуждестранните граждани - и декларация, 

удостоверяваща статут на постоянно пребиваващи граждани на територията на Република 

България във връзка с чл.19 от Правилата за работа на Програмата;

- По избор на кандидатите, проектните предложения могат да бъдат допълнени с материали, доказващи 

адаптирането на творбата в средата и нейната безопасност и поддръжка при експлоатация.



Съгласувателна процедура

Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) предоставя конструктивния проект и 

геодезията на площадката с изискванията за конструктивна и архитектурна съотносимост 

на предложенията, които от своя страна следва: 

а) Да позволяват представяне в градска среда със свободен достъп; 

б) Да бъдат обезопасени; 

в) Да не изискват целева охрана; 

г) Логата и слоганите на евентуалните спонсори на проектите върху инсталациите или 

техните временни оградни съоръжения следва да отговарят на изискванията на Наредбата за 

преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните 

елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.



Прием да документи

Проектните предложения се приемат в деловодството на дирекция „Култура” на  

пл. „Славейков” №4, ет.4, стая №409, в 2 (два) екземпляра, както следва:

·                1 (един) екземпляр на хартиен носител

·                1 (един) екземпляр на електронен носител

Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail и с куриер няма да бъдат приемани!

Въпроси изпращайте на: culture@sofia.bg

Правилата за работа на Програма „Навън“ за подкрепа на временни художествени 

инсталации в градска среда ще намерите на: 

https://council.sofia.bg/documents/20182/940903/R.137_PR.1.pdf/6dedac53-f736-446e-b440-1f7146da75a8.

Годишните насоки и приоритетите на Направление “Открито” ще намерите на: 

https://council.sofia.bg/documents/20182/1028895/R.700_PR.1.pdf/0edb4714-c1f3-4214-9fb7-d94dd09bcee8.



Благодарим Ви и успех!


