
№
Рег.

№ 

Кандидатстваща организация и регистрационен 

№
Име на проекта

1 2 3 4

1 6 НСФА "Янка Кюркчиева" "Месец на фотографията 2012"

2

12 Софийска градска художествена галерия

"Възможната история. Българското изкуство през колекцията на СГХГ. Изложба по 

повод 60 години от обособяването на галерията като самостоятелен културен 

институт"

3 15 "Арт фест" ЕООД "Историята на киното: Нямо и раннозвуково кино"

4 18 Съюз на българските художници "Идея за дом" (акция от 11 изложби в 9 столични галерии)

5 102 ОКИ "Столична библиотека" Изложба "Софийски будители"

6 108 Фондация ""Гъливер клиринг хауз" "Съединение европейски щати - пътуваща изложба"

7 133 Фондация "Култ.БГ" Проект за серия от художествени интервенции на Женския пазар"

8
168 Асоциация за консултации, развитие и обучение "Имеон - Балкани" "Раждането на един шедьовър"

9 169 "Тич.Ко" ООД "Забраненото минало на България"

10
214 "Прогрес Интернешънъл" ЕООД

"Художествените детайли в софийската архитектура - заснемане, класификация, 

представяне в изложба и уебсайт"

11 234 Българска телеграфна агенция "София в три епохи"

12
265 Сдружение "Лингва франка"

Акция в откритото градско пространство "100 г. от подвига на софийските герои в 

Балканската война"

13 312 Сдружение "Аз обичам водата" "Воден булевард 2012"

14 331 Българско национално радио "Измисли град"

15 337 Нов български университет - Музей на НБУ "Сердика е моят Рим"

16 348 Сдружение "Име" "Пресечна точка на България и Света в Съвременните Визуални Изкуства"

17 390 Фондация "Поддържане на изкуството в България" "Българско изобразително изкуство на XX в."

18 404 Студентско общество за компютърно изкуство "АЛЕКО"

19
479 "Аросита" ЕООД

"Международни Изложби на Художествено стъкло - София 2012", съпътстващи 

"Международен Фестивал на Стъклото - София 2012"

Списък на кандидатстващите проекти по Столична програма “Култура” - 2012 г.                       

Направление № 5. Визуални изкуства (вкл.  архитектура и фотография) -  класически и

съвременни форми на представяне и разпространение  



20 493 "Студио 24" ЕООД "Улица "Търговска"

21 497 "Мишлена" ООД "Трета международна изложба на карикатурата, София`2012"

22 562 Сдружение "Трансформатори" "ТРАФОГРАФ"

23
587 Фондация "Елена и Иван Дуйчинови"

"Съхранена святост. (Софийската Света гора и нейните духовни проекции в 

съвременността)"

24 666 ЦНОКД "Алос" "Ърбан арт терапи"

25 725 "Скалино" ООД "София - открит град"

26 760 ЕТ "Мелани - Милания Янакиева" "София - музикална столица на България"

27 850 Фондация "Аматерас" "Аматерас - годишна изложба/конкурс малък формат"

28 883 "Институт за политика и обществени комуникации" "Софиянците"

29
904

Международна фондация за българско наследство "Професор 

Петър Детев"
"Диалог на поколенията"

30 923 Сдружение в обществена полза "За Княжево" "Нощ на фотографията в Княжевска гора"

31 943 Сдружение "Въображение" "Човекът"

32 960 Фондация "Трейман" Фотосалон "София"

33 966 "Международна академия на архитектурата" "Тринадесето Световно Триенале на Архитектурата "ИНТЕРАРХ`2012"

34 980 Сдружение "КИТ" "Ние врабчетата"

35 993 "Рекламна агенция клуб 50" ЕООД "Международно биенале на социалния плакат"

36 996 Фондация "За хората" "Килими от светлина"

37 1004 Сдружение "Историческа пробуда" "Фотоизложба в "София през обектива"

38 1019 "Ей Пи Ес - Люан" ООД "Да разкрасим дома си, да украсим живота си"

39 1025 Държавна агенция "Архиви" "Изложба "Подземието на историята"

40
1025 Държавна агенция "Архиви"

"Богатството на българските архиви. Изкуството на Бистра Винарова- Радева 1890-

1977"

41 1028 СБС (Криейтив бар кюрейтърс) "Платформа Зелено видео & социални пространства"

42 1028 СВС (Криейтив бар кюрейтърс) "Изкуствата на среща"

43 1042 "Формат ЕС" "София - Запознайте се!"

44 1043 "МОДО България" ЕООД "Импровизации: "Градска среда"

45
1051 Институт за съвременно изкуство - София

"Издание, посветено на петгодипнината от основаването на "Награда за 

съвременно изкуство "БАЗА", 2008 - 2012

46 1055 "Гая ТМ" ООД "Храмовете на София 3D"

47 1060 "О Три Пи Ар" ООД "София в кадър"

48 1068 "Кулев филм продукция" ООД "Ние, котетата..."

49 1071 Културно-просветно дружество"Родолюбец" "Българите в Бесарабия: 200 години след преселването"

50 1072 Фондация "За Оборище" "На зелено"

51 1076 "Фото джърни" България ЕООД "Нощна София"



52 1112 Фондация "Европейско бъдеще" "Европейското минало на столичния жп транспорт - с поглед към бъдещето"

53 1121 "Панорама Студио" ООД "Въртуална култура"

54
1125 "Инсайдърс гайд" ООД

"София, видяна през очите на чужденците, в търсене на нов прочит на културно-

историческите дадености"

55 1149 "АРТА КОНСУЛТ" ЕООД "Галерия "Метрополитен" София
56 1171 Фондация "Изиарт" "Европейски месец на фотографията"
57 1207 "Уай нот" ООД "За София, с любов"

58
1215 Вестникарска група "България" . Вестник "Труд" Европейският дух на София - исторически снимки, пощенски картички и марки"

59 1216 "168" ЕООД - вестник 24 часа "Фотоизложба: Погледнете нагоре: 133 най-красиви сгради в София"

60 1216 "168 часа" ЕООД - вестник "24 часа" "Защо София стана най-добрия град за живеене:


