
Програма „Публики“ 

На 12 август 2022 г. стартира програма „Публики“ на Национален фонд „Култура. 

Програмата подкрепя разходи, свързани с изследване, приобщаване и разширяване на 

публики. 

Кандидатстването се осъществява онлайн в посочените активни периоди за 

кандидатстване само след задължителна регистрация в системата за онлайн 

кандидатстване на НФ „Култура“ на адрес www.ncf.bg 

В случай на технически проблем е нужно да подадете сигнал на tech.support@ncf.bg 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: от 12.08.2022 г. до 15.09.2022 г., 15:00 ч. 

Консултации се извършват само по email на programs@ncf.bg до 08.09.2022 г. 

Индикативни срокове на програмата: 

 Краен срок за подаване на кандидатури: 15.09. 2022 г., 15:00 ч.; 

 Обявяване на резултати: 20. 10. 2022 г.; 

 Подписване на договори с одобрените кандидати: ноември 2022 г.; 

 Времеви обхват на реализиране на проекта: ноември 2022 – ноември 2023 г. 

Важно! Проектните дейности, финансирани от НФК, следва да започнат не по-рано от 

датата на подписване на договора и да бъдат приключени и отчетени в посочените в 

договора срокове. Всички разходи по проекти, направени извън срока на реализация на 

проекта, ще се смятат за недопустими и няма да бъдат зачитани. 

Програмата подпомага финансово проекти за разработване и/или прилагане на 

план/стратегия и механизми за привличане и развитие на публика на база на 

проведени проучвания, а също и набор от допустими дейности отвъд самото изследване, 

вкл. създаване на план за ангажиране на публиката като последваща изследването 

дейност, маркетинг и социологически изследвания на публиките, както и желанията, 

предпочитанията и вкусовете им с цел успешно ангажиране в създадения културен 

продукт/културно съдържание в настоящата културна среда и по този начин да приложи 

успешна стратегия за развитие на аудитория и привличане на нови публики. 

В обхвата на програмата попадат: 

● анализи и изследвания на публиките и каналите за достъп до тях чрез дистанционни и 

дигитални методи, както и методи на живо; 

● разработване и прилагане на план/стратегия и механизми за привличане и развитие на 

публика на база на проведените проучвания; 

● привличане на допълнителен екип от експерти за анализ на съдържание и разработка 

на стратегия за достигане до нови публики чрез дигитални и традиционни канали; 

● установяване на трайни партньорства между специализирани в анализи и изследвания 

организации и временни сдружения от организации, опериращи със свързано по жанр, 
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тема, област съдържание с цел подобряване на възможностите на публиките за достъп 

до културно съдържание или дългосрочното им ангажиране и развитие; 

● мониторинг и анализ на вече включените публики; 

● създаване на стратегия за устойчиво привличане на аудитория. 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА 

Цели: 

● Осигуряване на финансова подкрепа за организации за изследвания, анализи и 

проучвания на публики, с цел въвеждане на практики за достигане до по-широка/нова 

публика; 

● Разработване на методи и механизми или усвояване на съществуващи такива за 

мониторинг на аудиторията, чрез които да се отчитат тенденции и изменения във 

времето; 

● Представяне на актуална статистика, свързана с достъпното културно съдържание или 

резултати от изследвания на нагласите и потреблението на аудиторията, по достъпен и 

ангажиращ начин; 

● Разработване и прилагане на план/стратегия и механизми за привличане и развитие 

на публика на база на проведените проучвания. 

Приоритет: 

● изследвания на публики извън големите градски центрове* 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ  

БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА 

30 000 лв. 200 000 лв. 

Допустими кандидати: 

● всички български културни организации, включително и организации с 

нестопанска цел. (Дефиниция за културна организация на ЗЗРК - такава с предмет на 

дейност създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта 

на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, 

цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително 

опазването на културно-историческото наследство.); 

Допустими проекти и дейности: 

● статистическо и аналитично, количествено и/ или качествено проучване на настоящи 

и потенциални публики; 

● работни групи, чиято цел е по създаване на конкретна и ориентирана към публиките 

маркетинг програма на културни продукти/услуги; 



● мониторинг на публики и изследване на публичен ефект на приложените инструменти 

и дейности; 

● за създаване на иновативни методи, стратегии и дългосрочни маркетингови програми 

за работа с публиката; 

● привличане на допълнителен екип от експерти с цел оптимизиране на капацитета на 

организацията (изследователи, маркетинг, социолози и пр.); 

● разработване на иновативни механизми за привличане на нови аудитории и 

повишаване на качеството на работа на културните организации чрез изследвания, 

дискусии, маркетинг стратегии и мениджмънт инструменти; 

● разработване на иновативни механизми за запазване на аудиторията и привличане на 

нова публика; 

● развиване на активна комуникация с публиките и приобщаването им към дейността на 

културните организации; 

● разработване и осъществяване на образователни програми за публиките в подходящ 

формат; 

● които съответстват на целите на проекта и не противоречат на условията на 

програмата; 

● проекти, които планират изследвания, анализи или проучвания от специализирани 

организации, работещи в партньорство с временни сдружения от организации, 

опериращи със свързано по жанр, тема, област културно съдържание за изследване на 

нагласите и навиците на аудиторията за тази сфера/жанр. 

Допустими разходи: 

Приемат се само реалистично изготвени бюджети, с актуални пазарни цени в 

съответствие с изискванията на приложимото данъчно, осигурително и трудово 

законодателство. 

● възнаграждения на административен екип за организация и реализация на проектните 

дейности – до 20% от стойността на исканата сума; 

● за разпространение и популяризиране на проектните дейности и резултати; 

● за хонорари на участниците (експерти/артисти/обучители) в проекта; 

● за наем на помещения и/или техника за реализиране на събития, свързани с проекта; 

● за маркетинг и реклама на проекта; 

● за консултантски услуги с маркетинговите и социологически агенции с цел извършване 

на проучванията към проекта; 



● за създаване на уебсайт и поддръжка на електронни медии – домейн и хостинг - в 

рамките на договорните взаимоотношения с Националния фонд „Култура“; 

● заплащане за участници в изследвания и проучвания; 

● дневни, като част от командировъчна заповед (командировъчни, спрямо „Наредба за 

командировките в страната“) 

 

Важно! В програмите на НФК при кандидатстване за финансиране до 15 000 лева, НФК 

може да осигури 100% от бюджета на проекта. При кандидатстване за финансиране над 

15 000 лева, НФК може да осигури до 80% от бюджета на проекта, в рамките на 

максимално допустимото финансиране по програмата. За останалите 20% от стойността 

на целия проект следва да се предоставят доказателства за налични собствени 

средства (декларация в свободен текст, извлечение от банкова сметка на 

кандидатстващата организация), осигурени от друг източник средства (писмо за 

партньорство, за спонсорство), нефинансов принос от партньор (писмо от партньор за 

осигуряване на зала, техника, транспорт и др.) или декларация в свободен текст, че 

кандидатът ще осигури самоучастие за тази сума и в какво ще се изрази самоучастието 

(собствени артистични костюми, финансиране на звукозапис, личен труд, пространство, 

техника и др.). В случай, че проектът е до 15 000 лева, но предвижда собствен принос, 

следва да се предоставят доказателства за налични собствени средства, както е описано 

по-горе. 

Допълнително информация относно процедурите по кандидатстване и 

необходимите документи по всяка програма можете да намерите тук 

https://programs.ncf.bg/bg  

За въпроси и уточнения ползвайте новите контакти на НФК: 

 

Екип “Програми и проекти” 

 e-mail: programs@ncf.bg 

 тел.: 02/ 992 80 85 

Екип “Деловодство и архив” 

 e-mail: office@ncf.bg 

 тел.: 02/ 996 43 70 
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