
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отворена покана за проект „Свобода: 30 години промени“ 
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Творчество без граници 

 

Посолството на Федерална република Германия в София кани за участие в проект 

под мотото  „Свобода: 30 години промени“ , който ще се състои на 09. – 10. 11. 2019 г. 

в пристройката на посолството (ул. „Фредерик Жолио-Кюри“ № 25A, 1113 София).  

 

Желанието е да се оформят „помещения на свободата“ по повод 30 години от 

падането на Берлинската стена и настъпилите политически промени в България и в 

Европа. Стремежът е да се получи пъстро, неконвенционално общо впечатление, 

като се даде пълна свобода на използваните средства. За реализирането на всеки 

избран проект ще бъде дадено на разположение по едно помещение със среден 

размер от 15 м2 и всички налични в него повърхности.  

 

Предвидено е готовият проект да се представи със свободен достъп на медии и 

общественост на 09 ноември 2019 г.  

 

I. Условия за участие: 

 

Посолството на Федерална република Германия в България поема организацията на 

проекта.  

 



I.1. За участие ще се поканят идейни проекти, които: 

− отговарят на зададената тема 

− съдържат мотиви свързани с Германия, България и/или Европа, 

− стилистиката и техниката са по собствен избор. 

 

I.2. Редовна заявка за участие е налице само в случай на представяне на попълнен  

формуляр, с който се приемат условията за участие в проекта.  

 

II. Реализация на проекта: 

 

II.1. Крайният срок за изпращане на идейните проекти е 27 септември 2019 г.  

 

Избраните проекти следва да бъдат реализирани в помещенията и на 09.11.2019 г. 

представени в техния окончателен вид.  

По желание от страна на автора и в случай, че произведенията не са фиксирани 

върху повърхност, те могат да бъдат взети до 15.11.2019 г. След посочения срок те ще 

бъдат заключени в пристройката до нейното събаряне.  

 

II.2. Разноските по създаване на предложенията и тяхното представяне на комисията 

се поемат от участниците. За всеки избран проект организаторът ще предостави 

сумата от 1000.00 лв. за неговата реализация.  

 

II.4. Моля, изпратете проектите си и попълнения формуляр-заявка за участие най-

късно до 27 септември 2019 г. на: 

 

 Посолство на Федерална република Германия 

 На вниманието на г-н Себастиан Клеве 

 ул. „Фредерик Жолио-Кюри“ № 25 

 1113 София 

 тел.: 02-91838-182 

 факс: 02-9631658 

 E-mail: events@sofi.diplo.de  

 Интернет: www.sofia.diplo.de  

 

 

 

Приложение: Формуляр-заявка за участие 

 


