
№
Рег.

№ 

Кандидатстваща организация и 

регистрационен №
Име на проекта

1 2 3 4

1 157 Студентско читалище "Климент Охридски - 1997" "Ах, Мария чете София".

2 174 Акт -Унима България Списание за културно изкуство - Кукларт бр.6 /2012

3
183 Фондация "Литературен вестник"

Прочетеното днес - ежемесечна рубрика за литературна критика в литературен 
вестник"

4
184 "Списание едно" "Българската нова вълна"

5
193

"Магистърска програма "Преводач - редактор" към ФСФ на 
СУ "Св. Кл. Охридски"

"Издаване на сборник със студентски дебюти "Искаме шестица"

6 251 Институт за литература, БАН "Превод и култура (Унгарските реалии в контекста на културния трансфер)

7
288 Национална академия на театралното и филмово изкуство

"Годишник на НАТФИЗ`2012 - в две части - "Сборник с научни статии" и "50 години 
обучение по куклен театър"

8 290 "Кота Плюс" 1 ЕООД "L'escalier:Списание за съвременна култура"
9 310 "ФЪН ТЕЗИ" ЕООД "Б. Делчев и Ал. Геров - една драматична история"
10 331 Българско национално радио - Радио "София" "Кой кой е в българското общество"
11 372 Фондация "Мадара - България" "София - Токио: светът през очите на децата"

12
410 "МАРС 09" ЕООД

"ИДЕЯТА ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР И ПРОЕКЦИЯТА Й В 
НАЦИОНАЛНИЯ РЕПЕРТОАР ДО КРАЯ НА ХХ ВЕК"

13 410 "МАРС 09" ЕООД "От философия до фолклористика. Непознатият Стоян Джуджев"
14 465 "Обединени издатели" ЕООД "Издаване на книжна поредица "София Поетики"
15 497 "Мишлена" ООД "Ежегоден каталог на българската карикатурата 2012-2013"
16 530 "Точица" ООД "Средновековието по нашите земи"

17
615 Институт за изследване на населението и човека при БАН "Възстановяване на европейските измерения на ромския език и култура"

18
625

Сдружение "МУЗЕЙ НА БЪЛГАРСКАТА МУЗИКАЛНА 
КУЛТУРА"

"Академичен хор "Ангел Манолов" - Традиии и съвременност"

19 646 Национално читалище на слепите "Луй Брайл - 1928" "Брайловите издания - Част от културата"

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

Направление № 6. Литература, културна периодика и художествен превод  



20 647 "Списание "Театър" - издание на "Театро" "Софийските общински театри - рубрика"
21 651 "Тристан филм" ЕООД "Киното в Българиял", част 2
22 725 "Скалино" ООД "Коледни разкази"
23 734 Институт за изследване на изкуствата "Поредица изскуствоведски четения"
24 752 "Литературен форум 2014" ООД "Ивайло Петров - събрани съчинения"
25 799 "КИК - ПМ" ООД "Тайният свят на човешкия глас"

26
840 "Блек фламинго пъблишинг" ООД

"Сборник художествени текстове с автор - Васил Пармаков "Жан - Пиер, дай ни 
своята благословия"

27 840 "Блек фламинго пъблишинг" ООД "Радостта на тялото"
28 857 "Кралица Маб" "Фолклорна и национална литература"
29 857 "Кралица МАБ" ЕООД "Игра на бъдеще"

30
894 Институт за български език - БАН

"Периодично печатно и електронно издание по въпросите на езика и културата, 10 - 
19 век."

31 944 Сдружение "Музикални форми" "Монографична книга. Камерни хорове в България"
32 957 Асоциация на българските плувци "100 години Славия"

33
961 Сдружение "ПРОЕКТЪТ ДЪГА"

"Албум с оригинални комикси, създадени от художници, сътрудници на 
култотовото списание "ДЪГА" от осемдесетте години на миналия век"

34 962 Фондация "Хомо Луденс" "Списание "Homo Ludens", бр. 16
35 965 ИК "Персей" ЕООД "Което е било и ще бъде" - мемоарна книга на проесор Симеон Хаджикосев"
36 965 ИК "Персей" ЕООД" "Крадец на обич" - книга на Евтим Евтимов"
37 973 Народно читалище "Гоце Делчев - 1927" "Натрапени спомени" на художника Борис Китанов"
38 983 Фондация "Лексема" "Хирошима моя"
39 983 Фондация "Лексема" "И всички въпроси"
40 985 Издателство "ФАКЕЛ" "Нежен диктат. Мъжката самота"
41 985 Издателство "ФАКЕЛ" "Антология на българския пътепис на началото на ХХ в."
42 994 Дружество на българските фантасти "Тера Фантазия" "Сините хризантеми на Светослав Минков"
43 999 "Студио плакат 1" ЕООД "Божидар Йонов / антология"
44 1007 "Тангра Тан Нак Ра" ООД "Сердика на моят Рим"
45 1007 "Тангра Тан Нак Ра" ООД "Пътеводител "София"

46
1012 "АТКом" ЕООД

Издаване сборник с книги, статии и неотпечатвани ръкописи на Алескандър Тацов - 
1878-1940 за историческото развитие на София, Столична община и Етрополе"

47 1016 Издателство "Гео Милев" ЕООД "Списание "Везни"
48 1026 Народно читалище "Никола Вапцаров - 1922" "Спомени за София"
49 1030 Институт за балканистика с център по трактология "Пътища и пътеки на европеизма на БалКаНите"



50
1071

Културно-просветно дружество за връзки с бесарабските и 
таврийските българи "Родолюбец"

"Издаване на брой 8-9 от алманах "Родолюбец"

51 1110 Сдружение "АЗЮР" "Един миг на фона на вечността"
52 1111 ЕТ "ТОБОАН" "Щое европско, оно е шопско"
53 1117 "Вагабонд медия" ЕООД "Sofia artists for european city of culture"
54 1141 СНЦ "Българско фотографско общество" "Фотобюлетин: EU"
55 1155 Фондация "Силенциум Универси" "Светия грал - съкровището на на Гогомилите - легенди и факти"
56 1176 "Студио К-дизайн" ЕТ "Буян Филчев. Избрано(албум)"

57
1179

"Д&Д" Агенция за проучване и връзки с обществеността" 
АД

"Нещо като книго"

58 1199 "АМ - АРС  МИЛЕНИУМ МММ" "Ростовцев"
59 1209 "МВ Лофистика" ООД "Поет си търси костюм"
60 1218 Издателство за списания - "Медия" ЕООД Списание "Съвременник"

61
1220 "Ауто комюникейшънс енд пъблишинг" ООД

"Вадете четката и пастата за зъби, приятели! Предстои ви близка среща с ... Пук и 
Чук"

62 1233 "Джулай Медия" ООД "Празници в кметствата на кварталите в Столична община"


