
Програма „Социално ангажирани изкуства“ 

На 15 август 2022 г. стартира програма „Социално ангажирани изкуства“ на 

Национален фонд „Култура. Програмата подкрепя проекти, които адресират социални 

проблеми и каузи до широката публика чрез форми на изкуство и култура от всички 

области и прилагат креативен процес при работа с общности и групи в 

неравностойно положение. 

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 15.08.2022 г. до 20.09.2022 г., 15:00 ч. 

Консултации се извършват само по email на programs@ncf.bg до 13.09.2022 г. 

Индикативни срокове на програмата: 

 Краен срок за подаване на кандидатури: 20.09.2022 г., 15:00 ч.; 

 Обявяване на резултати: 20.11.2022 г.; 

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

 Времеви обхват 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. 

Максимален размер на финансиране за 

проект 

БЮДЖЕТ НА 

ПРОГРАМАТА ОБЩО ЗА 

ВСИЧКИ МОДУЛИ 

30 000 лв. за юридическо лице 

15 000 лв. за самоосигуряващо се 

физическо лице 

1 000 000 лева 

 

Програмата се реализира в два модула 

Модул „Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство“ 

Този модул на програмата е насочен към организации, работещи активно в сферата на 

изкуствата, и индивидуални артисти, чиито творчески продукции са тематично 

обвързани и адресират актуални социални проблеми. Насочването на публични ресурси 

към такъв тип дейности има за основна цел да привлече дългосрочно вниманието на 

широката общественост по конкретен проблем със социален характер, поради което е 

важно всички кандидати да предлагат съдържанието и събитията си със свободен 

достъп и при възможност да планират интеракция или мониторинг на достигнатата 

аудитория. 

http://www.ncf.bg/
mailto:tech.support@ncf.bg


ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА 

Цели: 

● Реализация на творчески проекти, тематично обвързани със социални проблеми от 

екологичен, икономически, етнически характер или човешки права. 

● Генериране на енергия и желание за положителна социална промяна чрез изкуство, 

което засяга и адресира обществено значими социални теми. 

● Създаване на предпоставки за позитивна промяна в нагласите и ангажираността на 

обществото по различни социални казуси. 

● Привличане на внимание и ресурси към социално значими теми. 

Приоритети: 

- насърчаване на дейности, свързани с бежанци и пострадали от военни и хуманитарни 

кризи (включване на творци, публики, теми, произведения или съвместни инициативи); 

- творчески проекти, разглеждащи социален проблем, които разпространяват 

резултатите си в децентрализирани райони/населени места; 

- проекти, предвиждащи мониторинг на постигнати резултати. 

Допустими кандидати:  

● всички български културни организации, включително и организации с нестопанска 

цел; 

● самоосигуряващи се физически лица, извършващи дейност в сферата на културата. 

Допустимо е включването на организации без статут на културна организация като 

партньор по проекта. 

Допустими проекти и дейности: 

● попадащи в обхвата на настоящите условия; 

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

програмата; 

● непредложени за финансово подпомагане на предходни сесии на НФК поради 

надвишаване на общия размер на финансовите средства на програмата, които не 

противоречат на актуалните към 2022 г. условия. 

Допустими разходи: 



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

съответствие с изискванията на приложимото данъчно, осигурително и трудово 

Законодателство. 

● разходи за хонорари на екипа, който е ангажиран административно с реализацията на 

проекта (ръководител, счетоводител, юрист и пр.) – до 20% от стойността на исканата 

сума; 

● за разпространение и популяризиране на проектните резултати; 

● за хонорари на творчески и оперативен екип в проекта; 

● разходи свързани с излагане/представяне на културни продукти в публична среда,  

включително сигурност и поддръжка за времето на излагане/представяне; 

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

● за абонаменти към специализирани платформи, които имат отношение към проекта и 

разпространението на резултатите от него (включително фестивални такси); 

● за материали, необходими за реализиране на проекта (включително костюми и 

реквизит); 

● за създаването и поддръжката на електронни медии (свързани с проекта), 

включително домейн и хостинг - в рамките на изпълнение на проектните дейности/ в 

рамките на договорните взаимоотношения с НФК; 

● за създаване на текстово и визуално съдържание (включително графичен дизайн, 

копирайтинг услуги, поддръжка на канали в социални мрежи); 

● за превод на съдържание от текст, аудио/видео на чужд език за представяне пред 

чуждестранна аудитория; 

● за превод на съдържание на жестомимичен език, както и използването на 

специализирани шрифтове и други изразни средства, подходящи за хора със 

специфични нужди, които съответстват с целите на проекта и не противоречат на 

условията на програмата; 

● разходи за пътни, дневни (командировъчни, спрямо “Наредба за командировките в 

страната”) и настаняване, свързани с реализирането на дейности по проекта/за целите 

на проекта. 

 

Модул „Работа с общности и групи в неравностойно положение“ 

Този модул на програмата е насочен към проекти от всички области на изкуството и 

културата, които включват завършен дейностен план за въвличане в креативни 

процеси/ прилагане на креативен процес при работа с общности и групи в 

неравностойно положение. Насочването на публични ресурси към такъв тип дейности 



има за основна цел да създаде дългосрочна връзка между артисти и представители на 

различните общности и групи и да генерира позитивна промяна в нагласите на 

обществото. 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА 

Цели: 

● Насърчаване на творчески дейности с групи в неравностойно положение и 

непредставени социални групи в творчески процеси. 

● Овластяване на социални групи/представители на дадена социална група чрез 

изкуство. 

Приоритети: 

● насърчаване на дейности, свързани с бежанци и пострадали от военни и хуманитарни 

кризи (включване на творци, публики, тематики, произведения или съвместни 

инициативи); 

● проекти, съобразени с нуждите на целевите групи и осигуряващи тяхното активно 

участие в процесите по планиране, извършване и оценка на активностите; 

● проекти, включващи методи за съвместна работа със социални групи, общности и 

публики, които имат дългосрочна перспектива. 

Всички проекти следва да ангажират общността на всеки етап от проекта: планиране, 

създаване, представяне и рефлексия. 

Допустими кандидати: 

 всички български културни организации, включително и организации с 

нестопанска цел; 

 самоосигуряващи се физически лица, извършващи дейност в сферата на 

културата. 

Допустими проекти и дейности: 

 попадащи в обхвата на настоящите условия; 

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

програмата; 

 непредложени за финансово подпомагане на предходни сесии на НФК поради 

надвишаване на общия размер на финансовите средства на програмата, които не 

противоречат на актуалните към 2022 г. условия. 

При планиране на проект за работа с групи със специални потребности е задължително 

включването на терапевт/психолог/личен асистент, който да гарантира за 

благополучието на включените участници в планираните съвместни творчески 

активности. 

Допустими разходи: 



 разходи за хонорари на екипа, който е ангажиран 

административно/организационно с реализацията на проекта (ръководител, 

координатор, технически сътрудници и пр.) до 20% от - стойността на исканата 

сума; 

 за разпространение и популяризиране на проектните резултати; 

 за хонорари на участниците (експерти/артисти/терапевти/психолози/социални 

работници/медиатори) в проекта; 

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

проекта, които не нарушават ограничителния въведен режим за времето му на 

действие; 

 за абонаменти към специализирани платформи, които имат отношение към 

проекта и разпространението на резултатите от него; 

 за материали, необходими за реализиране на проекта (включително костюми и 

реквизит); 

 за маркетинг и реклама на проекта; 

 за поддръжката на електронни медии – домейн и хостинг - в рамките на 

изпълнение на проектните дейности/ в рамките на договорните 

взаимоотношения с НФК; 

 за създаване на текстово и визуално съдържание (включително графичен дизайн, 

копирайтинг услуги, поддръжка на канали в социални мрежи); 

 за превод на съдържание от текст, аудио/видео на чужд език за представяне пред 

чуждестранна аудитория; 

 пътни, дневни (командировъчни, спрямо “Наредба за командировките в 

страната”) и настаняване, свързани с реализацията на проекта. 

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” 

https://programs.ncf.bg/bg


 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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	 за създаване на текстово и визуално съдържание (включително графичен дизайн, копирайтинг услуги, поддръжка на канали в социални мрежи);
	 за превод на съдържание от текст, аудио/видео на чужд език за представяне пред чуждестранна аудитория;
	 пътни, дневни (командировъчни, спрямо “Наредба за командировките в страната”) и настаняване, свързани с реализацията на проекта.
	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 д...

