


























ПРОТОКОЛ НА РАБОТНА ГРУПА 

НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №  РД09-812/02.09.2019 Г.    

НА МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА 

 

Днес, на 01.10.2019 г. Работна група, назначена със Заповед №  РД09-

812/02.09.2019 г. на министъра на културата, в състав:  

 

Председател: 

Екатерина Джумалиева – директор на дирекция „КНМИИ“ 

Зам. председател: 

арх. Иван Колев - началник отдел „НКН“, дирекция „КНМИИ“ в Министерство на 

културата 

и членове: 

1. арх. Мартин Христов – зам. председател на УС на КАБ 

2. арх. Петър Торньов – КАБ 

3. арх. Ивайло Петков - КАБ 

4. арх. Пламен Братков - КАБ 

5. арх. Десислава Димитрова-Маринова - КАБ 

6. арх. Явор Димитров - КАБ 

7. д-р арх. Тодор Булев – председател на УС на САБ  

8. арх. Истелианна Атанасова – член на УС на САБ 

9. арх. Павел Попов – член на УС на САБ 

10. арх. Майя Бужашка – член на УС на САБ 

11. Маргарита Господинова - гл. юрисконсулт в дирекция „ПНДОП“ в 

Министерство на културата 

12. Даниела Кънева - главен експерт в дирекция „МСЕПРД“ в Министерство на 

културата 

13. Татяна Калева - главен експерт в дирекция „БФСД“ в Министерство на 

културата 

14. Ярослава Бубнова – директор на Национална галерия, София 

15. Весела Ножарова – изкуствовед 

16. арх. Боряна Ненчева – старши експерт, дирекция „КНМИИ“ 

17. арх. Пенчо Димитров (арх. Огнян Николов) - МРРБ 

обобщи резултатите на своята дейност и депозира отчет, както следва: 

 



I.  Работната група започна работа въз основа на вече приетия Статут за 

национално участие във Венецианското биенале за изкуства. Работната група проведе пет 

заседания в периода 04.09.2019 - 01.10.2019 г., на които се обсъдиха текстове, които бяха 

променени или допълнени във връзка с различния контекст, в който се организират и 

провеждат Биеналето за изкуства и Биеналето за архитектура.  

Бяха обсъдени следните процедури:  

1. Обявата за отворен конкурс за проект на национален павилион следва да 

включва, както условията за участниците, така и имената на журито. С това ще се 

гарантира пълна откритост на конкурса от самото му начало, както и възможност за 

недопускане на конфликт на интереси.  

2. Конкурсът ще е за проект на национален павилион и следва да включва бюджет 

за неговата изработка. Обявената в отворената покана максимална сума на бюджета, с 

който участниците кандидатстват ще включва разходите за хонорари, материали и 

изработка на национален павилион. Всички останали разходи за опаковане, 

транспортиране, застраховане, монтаж, демонтаж, рекламни материали, командировъчни, 

персонал на място, церемония по откриване на националния павилион и др. ще бъдат 

планирани и разплащани от институцията, която ще се занимава с организацията на 

националното участие. 

3. В проекта на статут е предложен механизъм за избор на автор на национален 

павилион при евентуално прекратяване на конкурса (съгласно чл. 15 от Статута). В такъв 

случай Министерството на културата ще може да избере куратор след покана и постъпили 

предложения на минимум 3 участници.  

4. Поради липса на ясно определена институция или организация, която да 

разполага с предвиден капацитет и правомощия за подготовка и изпълнение на 

националното участие в биеналето за архитектура, в проекта на Статут (съгл. чл. 5, ал.1 

т.2 от Статута) е посочено, че това може да бъде „държавен или общински културен 

институт, институция или организация, свързана с архитектурната дейност“. В много 

държави тази дейност се извършва от създадени за тази цел публично частни организации. 

Създаването на такава организация ще допринесе за дългогодишна целенасочена 

стратегия за популяризиране на българската култура  и архитектура. Работната група 

отчете липсата на такава организация/институция.  

 

II. Бяха прегледани наличните свободни пространства във Венеция, които биха 

могли да приемат националното участие и бяха поставени следните препоръки към избора 

на пространство – то трябва да е около 100-200 кв.м, препоръчително в Арсенале или в 

павилион в Джардини, който няма да бъде използван през 2020. Ако в двете основни 

пространства липсват свободни места, такова трябва да се търси в близост до основните 

туристически маршрути в града или около площад Сан Марко. Тъй като времето за 

организация на националното участие, съгласно процедурите на Биеналето е напреднало, 

предлагаме, търсенето на пространство да започне успоредно с процеса на обществено 

обсъждане преди одобряване на Статута. 

 

III. Бяха обсъдени прагове за финансиране на отделните дейности. Работната група 

предлага конкурсът за павилион да се обяви, като в отворената покана се посочи обща 



сума за проект, хонорари, материали и разходи за изработка, с максимална стойност 70 

000 лв без ДДС.  

 

Приложение: Съгласно текста 

 

Изготвил: арх. Иван Колев, началник отдел „НКН“, дирекция „КНМИИ“ 

 

Председател: 

Екатерина Джумалиева ………………………………………………… 

Зам. председател: 

арх. Иван Колев ……………………………………..………………….. 

и членове: 

1. арх. Мартин Христов ……………………………………..…………. 

2. арх. Петър Торньов ……………………………………..…………… 

3. арх. Ивайло Петков ……………………………………..…………… 

4. арх. Пламен Братков ……………………………………..………….. 

5. арх. Десислава Димитрова-Маринова ……………………………… 

6. арх. Явор Димитров ……………………………………..…………… 

7. д-р арх. Тодор Булев ……………………………………..………….. 

8. арх. Истелианна Атанасова …………………………………………. 

9. арх. Павел Попов ……………………………………..……………… 

10. арх. Майя Бужашка     

Моля, да се отбележи, че съм категорично против директното възлагане на проект 

за визията на павилион БГ за архитектурното биенале във Венеция 2020. Смятам, че има 

достатъчно български специалисти, които следят и следват световните тенденции много 

успешно. 

Освен това, от предложения списък присъстваха не повече от една трета от 

специалистите – как отчитаме дейността като по-голямата част от поканените не се 

появиха изобщо? 

11. Маргарита Господинова ……………………………………..…….. 

12. Даниела Кънева ……………………………………..……………… 

13. Татяна Калева ……………………………………..……………….. 

14. Ярослава Бубнова ……………………………………..…………… 

15. Весела Ножарова ……………………………………..……………. 



16. арх. Боряна Ненчева ……………………………………..………… 

17. арх. Пенчо Димитров ………………………………………………. 



Monday, 21 October 2019

17-то Биенале на Архитектурата 

Календар на събитията


* С номера са показани събитията, определени в календара на 
организаторите на Биенале


Събитие Начало Край

1 Биенале 29.05.2020 23.10.2020

2 Предварително откриване 21.05.2020 22.05.2020

Избор на Комисар на националния павилион 24.10.2020

Подготовка на задание за конкурс за Куратор 25.10.2020 20.11.2020

Избор на място за павилион и заснемане 28.10.2019 17.11.2019

Конкурс за избор на Куратор 20.11.2019 20.01.2020

3 Обявяване на национален комисар 30.11.2019

Журиране на конкурс за Куратор 24.01.2020 28.01.2020

4 Обявяване на националната експозиция 01.02.2020

5 Подаване на материали за включване в официалния 
каталог на изложението

10.02.2020

6 Подаване на проектна документация за одобрение от 
общината (ако е извън зоните на Биенале)

15.02.2020

Изработване и подготовка на павилиона 15.02.2020 15.04.2020

7 Подаване на официални материали за пресата и 
рекламиране на павилиона

16.03.2020

Транспортиране и монтаж 20.04.2020 20.05.2020

Демонтаж и транспорт до България 25.10.2020 25.11.2020
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Monday, 21 October 2019

Ключови дати


- 24.Октомври.2019 -  Избор на Комисар на националния павилион и 
изпращане на официално съобшение до организаторите във Венеция


- 20.Ноември.2019 - Обявяване на конкурс за Куратор на националния 
павилион


- 20.Януари.2020 - Краен срок за предаване на конкурсни материали на 
кандидатите за Куратор


- 28.Януари.2020 - Обявяване на победител в конкурса за Куратор


- 01.Февруари.2020 - Обявяване на национална експозиция на 
организаторите във Венеция


- 10.Февруари.2020 - Изпращане на материали за включване в официялния 
каталог на Биеналето


- 15.Февруари.2020 - Подаване на документи за одобрение от официалните 
органи във Венеция (ако помещението е извън Биенале)


- 16.Март.2020 - Подаване на официални материали за пресата и 
рекламиране на павилиона


- 21.Май.2020 - Неофициално откриване на Биенале 2020


- 29.Май.2020 - Официално откриване на Биенале 2020


- 23.Ноември.2020 - Закриване на Биенале 2020
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