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УСЛОВИЯ ЗА КОПРОДУКЦИИ 
ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА – 2022 г. 

Общи условия: 
РЦСИ „Топлоцентрала“ предоставя пространство, техническо обезпечаване в
рамките на наличната техника на културния институт и екип по инсталиране и
деинсталиране на изложбата. Събитието е част от основната програма на
културния институт, който поема изцяло неговата комуникация и произвежда
представящо го двуезично издание – каталог/книга. 
РЦСИ „Топлоцентрала“ предоставя до 80 % от стойността на проекта, но само и
единствено в рамките на обявената при отворената покана сума за
кандидатстване. 
ЗА 2022 г. максимален бюджет на кандидатстване за един проект е 7000 лв.
Създаването на издание за изложбата се продуцира от РЦСИ „Топлоцентрала“. 
Фотографско заснемане на изложбата. 
Изложбен период в зависимост от потенциала на събитието, в повечето случаи
между 4 и 8 седмици. 

 

Право да кандидатстват имат: 
- регистрирани като юридически лица с нестопанска цел 
- регистрирани като търговци по Търговския закон 

- регистрирани като кооперации по Закона за кооперациите 
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- юридически лица, създадени със закон или акт на орган на изпълнителната
власт 
- физически лица 

Допустим брой проектни предложения: 
Една организация и/или физическо лице може да кандидатства с един проект в 

рамките на една отворена покана. 
Една организация не може да има повече от един одобрен проект за 
копродукция в рамките на календарна година. 

Допустими разходи: 
- средства за производство на художествени обекти (или части от 

художествената продукция) 
- средства за хонорари на екип 

- средства за уреждане на авторски права 
- транспорт 

Нямат право да кандидатстват, които: 
са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност; се 

намират в ликвидация; са лишени от право да упражняват търговска дейност; 
имат парични задължения към държавата, освен ако компетентният 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 условия при предходно 

финансиране; са обект на конфликт на интереси; са служители на общинската 
администрация. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 
1) Попълнен формуляр за проект. 

2) Попълнен формуляр за бюджет (при отворените покани за копродукции). 



 РЦСИ „Топлоцентрала“, София 1408, ул. Емил Берсински 5 / www. toplocentrala.bg / info@toplocentrala.bg 

3) Актуално състояние (ако е приложимо при отворените покани за копродукции)
и декларация за липса на задължения. 
4) Декларация за уредени авторски права. 
5) Декларация за достоверност на предоставената информация и информирано
съгласие. 
6) Автобиография на ръководителя и участниците в проекта. 

7) Допълнителни материали (визуални материали, драматургичен текст и др.). 


