DMS ROTONDA
Отчетен период :

от 3 април 2015 г. до 31 март 2016 г.
Общ размер на постъпленията:

50 483,47 лева

Цели:
Първият етап от кампанията „Цифровизацията” за който бяха необходими 7 500,- лева приключи
успешно. Посредством технологиите е съхранена пълната информация за сградата на църквата
ротонда „Св.Георги” и стенописите в цифров формат. Осигурена е възможност за пълно
възстановяване в случай на погиване. Налични са данни за текущото състоянието на храма, което
способства за вземане на адекватни решения касаещи организация на консервационно-реставрационните
дейности; Посредством изработения тримерен модел на храма се спомага за популяризиране на
историята на църквата ротонда „Св.Георги”, петте слоя стенописи, свидетелства се за истинността
на православието и се разказва живата многовековна културна история на София.
В процес на реализация е втори етап от проекта – консервация и реставрация на откритите части на
зидовете около храма.
За реализиране на цялостна консервация и реставрация на ротондата „Св.Георги” църковното
настоятелство възнамерява да участва с проектно предложение по предстоящата процедура
„РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Целта на тази процедура е финансиране на проекти целящи съхраняване, опазване и популяризиране на
културното наследство от национално и световно значение в България.

1

Информация за постъпленията в кампания DMS Rotonda

Разпределение на набраните средства
в зависимост от източника – АБСОЛЮТНИ СУМИ

Разпределение на набраните средства
в зависимост от източника – ПРОЦЕНТИ
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Набрани средства, чрез платформа DMS (единен дарителски номер) в зависимост
механизма на даряване

Набрани средства, чрез платформа DMS (единен дарителски номер) по месеци в зависимост
механизма на даряване
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Общо набрани средства, чрез платформа DMS (единен дарителски номер) по месеци

Набрани средства и целеви дарения (с цел популяризиране) съотнесени към разходите

4

Изводи:
1. “Правилото 80-20” или “Закон на Парето”. Във всяко общество, 20% от
хората произвеждат 80% от ползите и печалбите. На другия край на кривата,
20% от хората създават 80% от проблемите и загубите.
Интерпретация в микро мащаб "Във всяко едно начинание, 20% от вкараните
ресурси в проект допринасят за 80% от изходния резултат."
За в бъдеще ще случваме всичко което считаме, че може да подпомогне
каузата, защото не винаги знаем, кое усилие попада в златните „20 %”.....,
освен новинарските емисии на националните телевизии.
2. „Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират
дъски…. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море. „
Антоан дьо Сент-Екзюпери
Отпочваме само кампании, за чието случване „КОПНЕЕМ”.

Благодарности за СЛУЧВАНЕ на каузата:
Организаторите на кампанията изразяват благодарност за получената подкрепа
за популяризиране на кампанията, за най-старата запазена архитектурна ценност на
днешна София, към Нова Телевизия, bTV , в.Телеграф и в.Монитор, БНТ, БНР, БТА,
Агенция Фокус и Националното „Дарик Радио”.
Слученото не би било възможно и без партньорството на Български дарителски форум и
Фондация „Помощ за благотворителността в България“.
Кампанията се проведе с Благословията на Негово Светейшество Неофит- Митрополит
Софийски и Патриарх Български и с подкрепата на отец Ангел Ангелов – протосингел
на Софийска епархия и Западно-и Средноевропейския митрополит Антоний.
Благодарим и за подкрепата на следните заведения в района около Софийския университет
и ул. Оборище - Естерхази Бар, Timeless café, Клуб на Архитекта, Павилион 37, Atelie
Food and Wine, LE SALON AUX FLEURS и Tea & Eat.
Благодарност към ДАРИЛИТЕ:
Църковното настоятелство на Храм –ротонда „Св.Георги” – София и Фондация „15 века
България” изразяват благодарност към всички дарители.
ПОКАНВАТ се всички подкрепили кампанията на Благодарствен молебен, които ще се състои
на 26 май 2016 г. от 18:00 ч. в Храм –ротонда „Св.Георги” – София( бул.”Дондуков” 2 зад
Президентството).
Един НЕОТЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ:
На http://15veka.org/ са „качени” най-значимите изследвания за Храм –
ротонда „Св.Георги” (както и част от резултатите от цифровизацията). Ще
продължаваме да допълваме със статии, информация за храма, отразяващ
живата културна история на София от IV в..
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