
Общинска фондация „Пловдив 2019“ 
Пловдив,  ул. „Арх. Христо Пеев”, №6,   
info@plovdiv2019.eu 

 

1 | Конкурс за устойчиво ползване за творчески цели на десет обекта в квартал Капана, Пловдив 
 

Отворена покана за участие в 

 

КОНКУРС ЗА УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ ЗА ТВОРЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ДЕСЕТ ОБЕКТА В КВАРТАЛ 

КАПАНА, ПЛОВДИВ 

Станете част от първия в България квартал на творческите индустрии!* 

 

 

ОРГАНИЗАТОР 

Общинска фондация „Пловдив 2019“  

 

ПОКАНА 

Общинска фондация „Пловдив 2019“ обявява конкурс в подкрепа на инициативата „Капана – 

квартал на творческите индустрии в Пловдив”. Конкурсът цели да избере проекти за 

използване за творчески цели за период от 1 година на 10 обекта в кв. Капана, Пловдив. 

Победителите в конкурса ще имат възможността да използват обектите за ателиета, студия, 

офиси, галерии, работилници и други видове работни пространства за развитие на творческа 

дейност и създаване на услуги и продукти, характерни за творческите индустрии. 

 

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?  

Поканени за участие са представители на творческите индустрии, които са: 

• Пълнолетни физически лица български граждани /или постоянно пребиваващи в 

България физически лица/, упражняващи свободна професия или занаятчии;  

• Български юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел или по Търговския закон; 

• Кооперации по Закона за кооперациите;  

• Дружества по Закона за задълженията и договорите. 

 

В конкурса могат да вземат участие:  

художници, скулптори, занаятчии, културни и арт мениджъри, музиканти, 

представители на съвременното и медийното изкуство, занимаващи се с пърформанс, 

съвременен танц и модерен театър, фотографско, филмово и видео изкуство, 

графичен дизайн, моден дизайн, архитектура, реклама, книгоиздаване, 

програмиране, теоретични дейности за изследване на културни и артистични 

феномени, алтернативни медии, насочени към култура и др.  

 

ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ? 

Освен възможността да получите безвъзмездна финансова помощ за ползване на един от 

десетте обекта в кв. Капана конкурсът дава възможност за включване в самия старт на 

пилотния за България проект „Капана - квартал на творческите индустрии“. Това ще 

предостави още възможност за: 
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- работа в творческа мрежа, възможности за сътрудничество, споделяне на добри 

практики и ноу-хау; 

- възможности за съвместна работа с чуждестранни артисти в рамките на 

провежданата в квартал Капана културна програма  /фестивали, резидентни 

програми, други/; 

- включване в проект, който е част от кандидатурата на Пловдив за Европейска столица 

на културата и съответно работа в мрежа от местни и международни институции и 

творчески организации. 

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ 

Изпратете формуляра за участие до 17 ч. на 20. април 2014 г., на адрес: 

kapana@plovdiv2019.eu. 

Правилата за участие и общите условия на конкурса са описани подробно в Приложение 1 

– Общи условия на конкурса. 

 

ГРАФИК НА КОНКУРСА 

Документи по конкурса се приемат от 19. март 2014 до 20. април 2014 г., а резултатите ще 

бъдат обявени до 29. април 2014 г. Въпроси по заданието на конкурса ще бъдат приемани до 

31. март 2014 г. включително. 

Подробен график на конкурса е описан в Приложение 1.  

 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 

 

ДОКУМЕНТИ 

- Приложение 1 – общи условия на конкурса; 

- Приложение 2 – информация за квартал Капана; 

- Приложение 3 – информация за инициативата „Капана – квартал на твoрческите 

индустрии в Пловдив“; 

- Приложение 4 – формуляр за участие. 

- Приложение 5 - проектодоговор 

 

*творчески индустрии /creative industries/ според дефиниция на Европейската комисия от 
2012 г. са „икономически активности, които се занимават със създаването или 
използването на знание и информация. [..] Творческите индустрии създават продукти в 
сектори като издателска дейност, медии, софтуер, консултантска дейност, реклама, 
изкуства, развлечения, дизайн и архитектура. [..] Общо за тях е, че се занимават със 
създаването, продукцията и/или дистрибуцията на стоки и услуги, изключително 
базирани върху творчество.“ Други дефиниции на термина посочват още области като 
занаятчийство, мода, музика, филми, фотография, изпълнителски изкуства, 
изследователска дейност и разработки, игри и играчки, телевизия и радио. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Общи условия на конкурса 
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1. Обща информация  

1.1. Общинска фондация „Пловдив 2019“ обявява открит конкурс в подкрепа на 

инициативата „Капана – квартал на твoрческите индустрии в Пловдив“ и в 

подкрепа на кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата; 

1.2. Конкурсът ще селектира проекти за устойчиво ползване за творчески цели на 

10 обекта в квартал Капана, Пловдив, в периода 1. май 2014 – 1. май 2015.  

1.3. Кандидатите попълват формуляр за кандидатстване по образец, в който 

развиват концепцията си и обосновават приноса на предложената от тях 

дейност в развитието на Капана като Квартал на творческите индустрии. 

1.4. Победителите в конкурса се задължават: 

- Да извършват творческа дейност в обект в кв. Капана за период от минимум 1 

година в съответствие с предложеното от тях във формуляра за кандидатстване и 

при пълно спазване на изискванията на действащото законодателство за 

съответния вид дейност; 

- Да сключат договор за наем на обект в кв. Капана и да стартират творческа 

дейност в този обект не по-късно от 20. юни 2014 г.; 

- Да подкрепят кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата 

(например чрез използване на логото на Пловдив 2019 на рекламни материали 

и/или работа с местни културни оператори и/или реализиране на проекти и 

инициативи, свързани с града и кандидатурата за ЕСК); 

- Да вземат участие в минимум четири културни събития в Пловдив, които могат да 

организират сами или в сътрудничество с културни оператори и/или други творци 

(например: дни на отворените врати, публични презентации, работилници и др.).  

 

2. Цели на конкурса 

2.1. Да бъдат привлечени за работа в кв. Капана представители на творческите 

индустрии и иновативни автори като по този начин се подпомогне 

трансформацията на Капана в първия в България квартал на творческите 

индустрии; 

2.2. Да се подкрепи развитието на българския творчески сектор като съдейства за 

стартирането и/или доразвиването на неговата дейност в 

интердисциплинарна творческа среда; 

2.3. Да спомогне за икономическото и социално развитие на кв. Капана и на гр. 

Пловдив чрез ръст на местния бизнес и туризма; 

2.4. Да допринесе за кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на 

културата през 2019, а и на цялостното развитие на културата в града.  

 
3. Финансиране 

Всеки от победителите в кокурса ще бъде поканен да сключи договор с Общинска 
фондация „Пловдив 2019“, по силата на който ще получи безвъзмедна финансова помощ 
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до размера на годишния наем за обект в кв. Капана, Пловдив. Договорът ще урежда 
режима на предоставяне на безвъзмездната помощ, поетите от кандидата задължения 
за сключване на договор за наем и за извършване на творческа дейност, както и 
допълнителните права и задължения на страните по изпълнението на проекта.  
 

4. Условия за участие 
4.1. Формулярът за участие в конкурса се изпраща на адрес 

kapana@plovdiv2019.eu до 17 ч. на 20. април 2014 г.; Въпроси по условията на 
конкурса ще бъдат приемани на същия адрес до 31. март 2014 г. 
включително. Пълна информация и документите по конкурса са достъпни на 
адрес www.plovdiv2019.eu в секция Проекти и конкурси; 

4.2. В конкурса могат да участват всички представители на творчески сектори 

(артисти, архитекти, занаятчии, галеристи, дигитални артисти, програмисти, 

музиканти, дизайнери и други), които са:  

- Пълнолетни физически лица български граждани /или постоянно пребиваващи в 

България физически лица/, упражняващи свободна професия или занаятчии;  

- Български юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел или по Търговския закон; 

- Кооперации по Закона за кооперациите;  

- Дружества по Закона за задълженията и договорите.  

 
Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които: 
- са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност; 
- се намират в ликвидация; 
- имат парични задължения към държавата или към Община Пловдив, установени 

с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни 
органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на 
задълженията; 

- са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или 
против стопанството, освен ако са реабилитирани; 

- не са изпълнили условията по предходно финансиране на проекти от Общинска 
фондация „Пловдив 2019” или от друга донорска организация. 

- Изпълнението на тези изисквания се удостоверява с декларация, която е съставна 
част от формуляра за кандидатстване.  
 
4.3. Участниците могат да предложат само по един проект за целите на конкурса; 
4.4. Проектните предложения могат да предвиждат търговска дейност 

единствено на авторски продукти, свързани с дейността по проекта, както и 
на продукти и услуги, свързани със социализацията и популяризирането на 
основната дейност; Лого „С подкрепата на Общинска фондация Пловдив 
2019“ на всеки продукт  

4.5. На всеки от победителите ще бъде предложен един от 10-те обекта по 
проекта. Обектите са с площ от 12 до 100 кв. м. и предстои да бъдат 
конкретизирани от Фондацията. Във формуляра за кандидатстване 
участниците имат възможност да изложат кратка обосновка за 
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предпочитанията им за площта и вида на обекта в кв. Капана, отговарящи в 
най-голяма степен на нуждите на предвидената от тях творческа дейност. При 
разпределянето на обектите ще бъдат взети предвид естеството на 
предложените от участника дейности, както и броят на лицата, които ще 
бъдат ангажирани в изпълнението им. 

4.6. Всички разходи по облагородяване и обживяване на дадено пространство 
/ако такива са необходими/ по проекта се поемат от съответния 
участник/участници; 

4.7. Всички документи по конкурса следва да бъдат на български език. Документи 
на чужд език следва да бъдат съпроводени от превод на български език.  

4.8. Участието в настоящия конкурс е доброволно и безплатно; 
4.9. Журито няма да разглежда проекти, които не отговарят на поставените в 

заданието изисквания или не са получени в срок. 
 

5. Документи за участие 

Всички текстови документи се подават на български език в PDF и А4 формат на файловете. 

5.1. Попълнен формуляр за участие /по образец/. 

5.2. Автобиография на кандидата, респ. на представляващия юридическото лице-

кандидат; 

5.3. Справка за актуално състояние на кандидатстващата организация - 

юридическо лице или копие на лична карта за физическите лица; 

5.4. По избор - видео до 3 минути;  
5.5. По избор - други графични материали - визуализации, снимки, други. 

 

6. Оценяване 

Оценката на проектите ще се извършва от 7-членно жури, определено с решение на 

Управителния съвет на Общинска фондация „Пловдив 2019”, при прилагане на 

следните критерии за оценка:  

6.1. Целесъобразност за превръщането на Капана в квартал на творческите 

индустрии; 

6.2. Обосновка и концепция на проекта – иновативност и оригиналност на идеята; 

6.3. Устойчивост на проекта по време и след края на периода на безвъзмездно 

отдаване; 

6.4. Подкрепа на кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата и 

участие и принос към културния календар на града 

6.5. Възможности за работа с местни културни оператори и граждани, както и за 

привличане и участие на доброволци; 

6.6. Възможности за взаимодействие със съществуващия бизнес и културен 

контекст в Пловдив и Капана, както и с други потенциални участници; 

6.7. Възможност за адаптация на творческата дейност към предоставяните 

обекти. 

Журито има право да задава на участниците уточняващи въпроси. Решението на 

журито е окончателно и не подлежи на оспорване. 
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7. График на конкурса 

- 19. март 2014 г. - обявяване на заданието на конкурса; 

- 19. март – 20. април 2014 г. – приемане на формуляри за участие; 

- 20. април – 28. април 2014 г. – журиране и разпределяне на обектите; 

- 29. април 2014 г. – обявяване на резултатите; 

- 30. април 2014 г. – подписване на договори с наемодателите; 

- 1. май 2014 г. – старт на проекта. 

 

8. Документацията за конкурса се състои от следните документи: 

- Приложение 1 – общи условия на конкурса; 

- Приложение 2 – информация за квартал Капана; 

- Приложение 3 – информация за инициативата „Капана – квартал на твoрческите 

индустрии в Пловдив“, примери за сходни проекти от световната практика; 

- Приложение 4 – формуляр за участие; 

- Приложение 5 – проектодоговор. 

 

9. Въпроси и отговори 

Въпроси по конкурса се приемат до 31. март 2014 г. само писмено на адрес 

kapana@plovdiv2019.eu. Следете информацията във фейсбук страницата на 

Общинска фондация „Пловдив 2019“, както и на www.plovdiv2019.eu. 

 

10. Правна рамка 

10.1. С подаването на формуляра за участие (Приложение 4) участниците 

потвърждават, че са запознати с Общите условия на конкурса и се задължават 

да ги спазват. Участници, нарушили общите условия на конкурса, могат да 

бъдат дисквалифицирани.  

10.2. Формуляр, подаден от неоторизирани представители на юридически лица 

или неформални сдружения или групи, ще бъде отстраняван от участие в 

конкурса и няма да се разглежда от журито; 

10.3. В работата си по заданието на конкурса, всеки участник се задължава да не 

използва материали, които са обект на чужда интелектуална собственост и 

авторски права; Организаторите на конкурса не носят отговорност за 

неправомерно използване на чужди авторски права; 

10.4. Участниците в кокурса запазват авторското право върху интелектуалните 

продукти, с които участват в него, като предоставят безвъзмездно право на 

Общинска фондация Пловдив 2019 или нейни партньори да ги 

разпространяват и показват с промоционални цели, за целите на 

популяризиране на проекта за Капана – квартал на творческите индустрии 

или за други цели, без за това да дължат възнаграждение на автора; 
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10.5. Участниците в конкурса се задължават да не публикуват участващите проекти 

до обявяване на резултатите от конкурса или до 1. май 2014 г., в случай че до 

тази дата няма официално обявени резултати от конкурса; 

10.6. При публикуване на материали по участващите проекти организаторите на 

конкурса се задължават да споменават техните автори; 

10.7. Организаторите на конкурса се задължават да оповестят публично всяка 

наложила се промяна на правилата в хода на конкурса; 

10.8. Организаторите на конкурса декларират доброто си желание да го 

реализират по най-добър и справедлив начин, както и да го доведат до 

успешен край; 

10.9. Организаторите на конкурса не носят финансова или друга отговорност при 

настъпили спорове, жалби и други събития във връзка с настоящия конкурс.  

 

11. Сключване на договори  

11.1. Общинска фондация „Пловдив 2019” ще сключи с одобрените участници 

договор съгласно приложения към тази документация проект. Формулярът за 

кандидатстване на участника ще бъде неразделна част от договора.  

11.2. Всички разплащания с одобрените участници ще се извършват съгласно 

уговореното в договора. Безвъзмездната помощ ще се предоставя на 12 

равни месечни вноски по банкова сметка, специално разкрита от участника за 

тази цел.  

11.3. При неизпълнение на проекта съгласно поетите ангажименти и клаузи на 

договора Фондацията може да прекрати договора и да поиска пълно или 

частично възстановяване на вече изплатената сума. 
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