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С Решение № 303 по Протокол № 89/12.05.2011 г. Столичният 
общински съвет утвърди за финансиране от Столична програма 

„Култура” през 2011 г. следните проекти: 
 

Приоритет № 1 - „Мултижанрови и интегрални проекти, свързани с 
културата и туризма на София”: 

 
Регистрационен 

номер на 
организацията 

Кандидатстваща 
организация 

Име на проекта Получена 
финансова 
подкрепа 

№ 46 Национална художествена 
академия 

„Международен фестивал за 
дигитални изкуства – Da Fest” 

11 386 лв. 

№ 852 „Ес ейч ен студио” ООД „Buskers Play Out” – фестивал на 
уличното изкуство” 

8 000 лв. 

№ 724 
 

Асоциация за свободен 
театър 

„Фестивал на свободния театър” 10 238 лв. 

№ 348 
 

Сдружение „ИМЕ”  „Водна Кула Арт Фест 2011” 10 289 лв. 

№ 102 
 

ОКИ „Столична 
библиотека”  

„Парад на културите – 2011” 10 098 лв. 

№ 641 Сдружение „Арт Студио 
ФТ”  

„Празници на камерната 
класическа музика на открита 

сцена” 

7 574 лв.  

№ 27 “Международно триенале на 
сценичния плакат”  

„Завръщане на културния плакат в 
София” 

7 673 лв.  

№ 533 „Българска асоциация за 
театър”  

„Кастингът - основни познания за 
артиста” 

3 368 лв.  

№ 739   Фондация „Жар театър – 
изкуство – култура”  

„БулевАрт Витоша” 6 000 лв.  

№ 330 Сдружение „Софийски 
камерен хор „Васил 

Арнаудов”  

„София представя хоровото 
изкуство на България и Германия” 

5 345 лв.  

№ 22 Софийска филхармония „Отворено образование” 6 800 лв.  
 

№ 85 Фондация „Младежки 
театър”  

„Уъркшоп „Млада драма 2011” 3 229 лв.  
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Приоритет 2 - „Сценични събития в областта на театъра, музиката, балета, 
цирка, тематични програми и прояви”: 

 
Регистрационен 

номер на 
организацията 

Кандидатстваща 
организация 

Име на проекта Получена 
финансова 
подкрепа 

№ 218 Хор на слепите „Академик 
Петко Стайнов”  

„Изявите на незрящи певци – 
подкрепа на кандидатурата на 
София за европейска столица на 

културата. Концерти на 
Професионалния хор на слепите 

„Академик Петко Стайнов”, 
вокална група „Teens” и вокално 
инструментален състав „Весели 

момчета” 

18 763 лв. 

№ 269 Фондация „Арденца” 
 

„Амбъл фестивал 2011” 8 726 лв. 

№ 42 Фондация „Земята и 
хората”  

“XIX Международен конкурс за 
инструменталисти и композитори 

„Музиката и земята” 

3 370 лв. 

№ 723 ЕТ „Радослав Рачев – 
АРТРА”  

„Праехидно – създаване на първи 
театрален спектакъл по нова 

българска пиеса” 

9 660 лв. 

№ 811 „Столичен куклен театър” 
 

„Творчески поколения” 7 508 лв. 

№ 405 „Музикална къща Бонев” 
ЕООД 

„Аполон и Хайцинт” 16 790 лв. 

№ 306 Фондация „Калина 
Богоева”  

„Международен балетен конкурс за 
деца и юноши – Малки звезди – 

2011” 

23 006 лв. 

№ 381 Сдружение „Камерен хор 
Средец”  

„Културни диалози” 6 886 лв. 

№ 714 Национална музикална 
академия „Професор Панчо 

Владигеров”  

„90 години НМА” 22 972 лв. 

№ 572 
 

„МГТ „Зад канала”  „Демонът от Скопие” 26 010 лв. 

№ 704 „Съюз на слепите в 
България”  

„И ние можем” 25 840 лв. 

№ 465 „Обединени издатели” 
ЕООД 

„София квартет” 25 772 лв. 

№ 413 
 

Сдружение „Театър А”  „Грозното патенце” 4 766 лв. 

№ 639 СНЦ „Дарина”  „Сън в нощта срещу Еньов ден” 23 538 лв. 
 

№ 184 
 

Списание „Едно”  “Mellow Muzic Festival” 23 392 лв. 

№ 43 Съюз на българските 
композитори 

„Поредица от концерти с нови 
български творби” 

9 013 лв. 

№ 813 Сдружение  за текст и 
театър „Осем и половина”  

„Капулети” 7 807 лв. 

№ 179 Театър „София”  „Коварство и любов” от Шилер” 13 700 лв. 
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№ 98 Театър „Възраждане”  „ПО-БЛИЗО” от Патрик Марбър” 11 350 лв. 

 
№ 637 Фондация „Божура Арт”  „Синята стая” 10 000 лв. 

 
№ 68 Фондация „Приятели на 

нов симфоничен оркестър”  
„20 години на Нов симфоничен 

оркестър – българската академия по 
оркестрово майсторство” 

12 021 лв. 
 

№ 32 Фондация „Любен Гройс”  „Сценична реализация на „Домът на 
Бернарда Алба” 

5 500 лв. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приоритет 3 - „Произведения на аудио и аудио-визуалните изкуства”: 
 

Регистрационен 
номер на 

организацията 

Кандидатстваща 
организация 

Име на проекта Получена 
финансова 
подкрепа 

№ 175 „Адела Медия 99” ЕООД „СПАИЧ” 29 342 лв. 
№ 652 ЕТ „Здравко Ватев”  „Лорд Бънди от София” 21 145 лв. 
№ 493 „Студио 24” „Урок по български” 3 822 лв. 
№ 285 ИК „Свидас”  „Водите на София” 6 843 лв. 
№ 770 „МВМ Интернационал” 

ЕООД 
„Един мъж извън града” 26 928 лв. 

№338 „Спотлайт” ООД „Златното сърце на София” 16 500 лв. 
№ 585 „Арго филм” ЕООД „Дом за още някого” 16 500 лв. 
№ 515 „Менклипс” ЕООД „Момичето от площад Славейков” 16 500 лв. 
№ 786 Фондация „Професор 

Крикор Азарян”  
„Чехов по Азарян” 5 500 лв. 
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Приоритет 4 - „Изобразително изкуство, пластични изкуства, изложби и 
каталози”: 

 
Регистрационен 

номер на 
организацията 

Кандидатстваща 
организация 

Име на проекта Получена 
финансова 
подкрепа 

№ 12   Софийска градска 
художествена галерия 

„Социализация на фонд „Графика и 
съвременно изкуство” на Софийска 
градска художествена галерия за 
периода от края на 19 в. и началото 

на 21 век.” 

12 794 лв. 

№ 390 Фондация „Поддържането 
на изкуството в България”  

„Второ биенале на българския 
дизайн” 

9 301 лв. 

№ 789 Национално сдружение 
„Фотографска академия 

„Янка Кюркчиева”  

„Месец на фотографията – София 
2011” 

10 649 лв. 

№ 734 Институт за изследване на 
изкуствата при БАН 

„80 години от създаването на 
Дружеството на новите художници”  

12 699 лв. 

№ 497 „Мишлена” ООД „Втора международна изложба на 
карикатурата на тема  „Човекът и 
изкуството” – София 2011” 

11 738 лв. 

№ 562 „Трансформатори”  „Шишман Арт Галерия” 2 363 лв. 
№ 705   Фондация за съвременно 

изкуство Венцислав Занков 
„Възможно – невъзможно: идейни 

проекти за естетизация  на 
градската среда” 

4 561 лв. 

№ 769 Сдружение „Съюз на 
колекционерите в 

България”  

„Народната икона в България” 4 000 лв. 

№ 808 „Вега – 33” ООД „Гид на криптата към Национален 
музей на българското 
изобразително изкуство” 

10 067 лв. 

№ 647 Списание „Театър”  „Визуална история на българския 
театър. Из фотоархива на сп. 

„Театър” 

5 500 лв. 

№ 682 „Консулт К2” ЕООД „Няма никой вкъщи” 4 500 лв. 
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Приоритет 5 - „Литература, културна периодика и художествен превод”: 
 

Регистрационен 
номер на 

организацията 

Кандидатстваща 
организация 

Име на проекта Получена 
финансова 
подкрепа 

№ 879 
 

„Пекарната” ООД „Пратеник на мъжки времена” 4 757 лв. 

№ 716 Издателство „Парадокс”  „Цветя от края на 80-те . 
Рокантология” 

4 758 лв. 

№ 646 Национално читалище на 
слепите „Луй Брайл – 1928” 

„Електронната книга – път към 
знанията” 

4 743 лв. 

№ 801 
 

Фондация „Авансцена”  „Вълшебна приказка” 1 128 лв. 

№ 157 Студентско читалище „Св. 
Климент Охридски – 1997” 

„Младата българска античност” 4 346 лв. 

№ 326 „Стършел и половина” 
ООД 

„Гласовете Ви чувам” 4 349 лв. 

№ 863 
 

„ЕМАС - 505” ЕООД „Списание „Български език – 2011” 4 616 лв. 

№ 102 ОКИ „Столична 
библиотека”  

„София – сърцето на културния 
живот на България от 

освобождението до  1944 година” 

4 267 лв. 

№ 407 Сдружение „За изкуство”  „Пътища към сцената и екрана: три 
гледни точки” 

3 704 лв. 

№ 725 
 

„Скалино” ООД „Софийски истории в кадър” 4 427 лв. 

№ 865 Фондация „Българско 
кино”  

„Сборник статии на докторанти по 
изкуствата, участници във втората 
научна сесия за докторанти „Млада 

наука за изкуствата 2011” 

4 243 лв. 

№ 479 „Мишлена” ООД „Ежегоден каталог на българската 
карикатура 2011-2012” 

3 792 лв. 

№ 831 ЕТ „Валентин Траянов”  „Режисурата в първите три 
десетилетия след войната” 

4 182 лв. 

№ 822 Сдружение „Асоциация 
движение деца срещу 

дрогата”  

„Деца срещу дрогата” 4 146 лв. 

№ 236 Гражданско сдружение 
„Епископ Йосиф 
Щросмайер”  

„Издаване на книгата на Степан 
Радич „Възродена България” 

3 689 лв. 

№ 183 Фондация „Литературен 
вестник”  

„Прочетено днес” 3 850 лв. 

№ 48 Фондация „Идея за театър”  „Театрален алманах „Гестус” 3 100 лв. 
 

№ 653 „Авоарри – 8” ЕООД „Киното в България – т. 1” 3 000 лв. 
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Приоритет 6 - „Междукултурен диалог и мобилност”: 
 

Регистрационен 
номер на 

организацията 

Кандидатстваща 
организация 

Име на проекта Получена 
финансова 
подкрепа 

№ 202 Народно читалище 
„Мургаш”, с. Желява 

„Пътуване до гр. Охрид, 
Македония”-по покана  с 
автентичен фолклор” 

1 560 лв. 
 

№ 522 Валентин Асенов „Участие в международно жури на 
фестивал „Малкия принц” в 

Кишинев, Р. Молдова”- конкурс за 
световни детски таланти” 

3 000 лв. 

№ 625 Сдружение „Музей на 
българската музикална 

култура” 

„Незабравимата Гена"– представяне 
на мултимедиен продукт - филм, 
книга, фотоизложба, посветени на 

70-годишнината на Гена 
Димитрова, Милано 

375 лв. 

№ 687 Светлина Тодорова „Пътуване до Елванген, Германия 
за участие в конференция и кръгла 
маса "Европейската култура и 
делото на Кирил и Методий", 
участие в „Методиевите дни” и 

откриване на 
Югоизточноевропейски  български 

културен институт” 

2 000 лв. 

№ 18 Съюз на българските 
художници 

„Пътуване до Прага” - национален 
павилион на България в 12-то 
квадриенале на сценографията, 

Чехия 

2 500 лв. 

№ 219 Народно читалище „Св.Св. 
Кирил и Методий – 1922”, 

район "Връбница” 

„Участие на танцов ансамбъл 
„Цветница” в международен танцов 
фестивал град Егер, Унгария” 

2 000 лв. 

№582 Народно читалище 
"Раковски"- р-н "Лозенец" 

„Пътуване на балетна школа в 
Париж за световна танцова купа” 

2 500 лв. 

№ 589 Сдружение „Академичен 
хор „Ангел Манолов” при 
Национален студентски  

дом 

„Участие в 10-ти международен 
студентски хоров фестивал в град 

Познан, Полша” 

2 500 лв. 

№ 590 Сдружение „Фолклорна 
формация „Чемерика” 

„Пътуване до град Лимбург, 
Германия - участие в “Harmony fest” 

2011” 

2 000 лв. 

№ 874 Сдружение „Хорова 
асоциация Света София – 

България 

„Старинна българска музика в 
Босна и Херцеговина и Хърватска” - 
концерти източно-православна 

музика IX-IV в. 

2 000 лв. 

№ 460   Фондация „Таласъмче – 
Арт” 

„Участие на Детска вокално – 
театрална формация „Таласъмче” в 

Международен фестивал на 
детската песен „Златно славейче – 

Охрид”, Р. Македония 
 

2 000 лв. 

№ 463 Народно читалище 
„Пробуда – 1921”, с. 

„Участие в Международен 
фолклорен фестивал „Разиграно оро 

2 000 лв. 
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Доброславци, 2011” в гр.Охрид, Македония”-
фолклорна танцова формация 

"Весело хоро" 
№ 668 Народно читалище „Цар 

Борис I - 1909”, с. Бистрица 
„Участие в 9-ти Международния 

Средиземноморски 
фолклоренфестивал в  Пиран, 

Словения и в Хърватия - ансамбъл 
"Бистрица" 

3 000 лв. 

№ 719 СНЦ „Интегра Арт” „Участие в проект „Detox the 
Dammy”- Мануела Манукова, 
съвместно с Естонски държавен 
куклен театър и холандски актьор” 

300 лв. 

№ 737 Народно читалище „Бачо 
Киро – 1945” 

„Участие в Международен 
фолклорен фестивал в гр. Милис, 

Италия,” 

3 000 лв. 

№ 745 Сдружение „Арт Студио 
Камбана” 

„Участие в Международен 
младежки театрален фестивал 

„Всички танцуват сега”- част от 
културната олимпиада на 
Великобритания, в гр. 
Улвърхамптън” 

3 000 лв. 

№ 759 Ивайло Димитров „Участие в Данс Уеб 
Стипендиантска програма „Виена – 

2011” - резидентска програма” 

250 лв. 

№ 145 Нов български университет „Участие на студентски хор „Фолк-
джаз формация” в Охридски хоров 

фестивал – 2011” 

1 500 лв. 

№ 305 Фолклорна формация 
„Фонтан” 

„Участие в конкурс в град Бьозел, 
Германия”-в рамките на 

Европейски музикални дни, 50-то 
издание 

3 000 лв. 

№ 483 Читалище „Виделина”, 
район "Панчарево" 

„Участие на ансамбъл „Панчарево” 
в Международен фолклорен 

фестивал в гр. Будва, Черна Гора” 

2 200 лв. 

№ 588 Сдружение „Бистрица” „Участие във 2-ри международен 
преглед на фолклорни ансамбли в 
„Яблково” Скоки, Полша”- Детски 
танцов ансамбъл "Сълзица" 

3 000 лв. 

№ 640 Народно читалище 
„Пробуда - 1926”, с. 

Железница 

„Участие в VI-ти международен 
фестивал в гр. Ричоне, Италия – 
танцов  състав „Две Ради” 

3 000 лв. 

№ 773 СНЦ „Танцов ансамбъл 
Средец” 

„Участие в VI-ти международен 
фестивал в гр. Ричоне, Италия” 

3 500 лв. 

№ 591 Камерна капела 
„Полифония” 

„Полифония – гост на 
международния музикален 

фестивал "Истра 2011", Истрия, 
Хърватска 

3 000 лв. 

№ 599 Нина Петкова и 
театър”Кредо” 

„Представяне на спектакъла 
„Каквото направи дядо" на 
Международния театрален 

фестивал „ХАЙ ФЕСТ” – Ереван, 
Армения” 

2 000 лв. 
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Приоритет 7 - „Съфинансиране на проекти по програми на Европейския 
съюз и резидентски програми”: 

 
Регистрационен 

номер на 
организацията 

Кандидатстваща 
организация 

Име на проекта Получена 
финансова 
подкрепа 

№ 184 Списание „Едно”  „Circle – connecting dance practices 
in Europe” 

8 175 лв. 

№ 615 ИИНЧ при БАН „Възстановяване на европейските 
измерения на ромския език и 

култура” 

7 375 лв. 

№ 108 Фондация „Гъливер 
клиринг хаус”  

„Съединение европейски щати – 
Пътуваща изложба за европейската 
идентичност и разнообразие” 

7 225 лв. 

№ 35 
 

Сдружение „Интерспейс”  “TOSMI 2011” 6 550 лв. 

№  600 
 

„Платформа Агора”  „Изкуството променя живота” 6 750 лв. 

 
 
 
Приоритет 9 - „Любителско изкуство и детско творчество”: 

 
Регистрационен 

номер на 
организацията 

Кандидатстваща 
организация 

Име на проекта Получена 
финансова 
подкрепа 

№ 616 Национален дворец на 
децата 

„50 години детско-юношески 
ансамбъл „Изворче” 

3 209 лв. 

№ 690 Фондация „Духовното 
наследство на Панчо 

Владигеров”  

„Музикално пътешествие” 3 540 лв. 

№ 721 Сдружение „България 
може”  

„Децата в света на оперетата” 2 864 лв. 

№ 676 Народно читалище 
„Камбаните”  

„Пътното платно не е игрище” 3 324 лв. 

№ 112 Театрална формация „VIA 
VERDE” към народно 

читалище „Добри Чинтулов 
– 1935” 

„Музикален спектакъл „Косе Босе” 2 567 лв. 

№ 315 Народно читалище 
„Просвета – 1904” 

„Децата на район „Кремиковци – за 
София II” 

2 489 лв. 

№ 622 
 

Сдружение „Съзнание”  „Цветовете на сърцето” 2 489 лв. 

№ 778 
 

„Белле Арти”  „Школа по изкуствознание за деца” 2 958 лв. 

№ 807 Читалище „Васил Левски” - 
село Войняговци - 1928” 

„Васил Левски – икона на 
българската свобода” 

2 763 лв. 

№ 799 
 

„КИК – ПМ” ООД „Арт Ателие” 2 954 лв. 
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№ 837 Сдружение „Надежда  
ЦРД”  

„Вълшебството на традициите” 2 705 лв. 

№ 677 Фондация „Арте център за 
насърчаване и развитие на 
визуалните изкуства”  

„Дом за всяка птица” 2 903 лв. 

№ 776 Фондация „Защитено 
жилище заедно”  

„Фото-работилница заедно” 2 239 лв. 

№ 151 Народно читалище 
„Бъднина - 1982” 

„Консумация на вечност” 2 609 лв. 

№ 774 Сдружение с идеална цел 
„Мечо Пух”  

„Не спирай детство” 2 870 лв. 

№ 825 „Джули Марули” ЕООД „Да играем на театър вместо на 
компютри” 

2 288 лв. 

№ 171 Фондация „Изкуството и 
детето”  

„Куклено парти” 2 776 лв. 

№ 709 Сдружение „Хоро”  „Тъпан бие, хоро се вие” 2 453 лв. 
 

 
 


