
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати по  
Приоритет № 1 -  „Мултижанрови и интегрални проекти, свързани с културата и 

туризма на София” на Столична програма „Култура”- 2010 г. 
№ Регистрационен №/ Кандидатстваща 

 организация 
Име на проекта  

1. № 2 Юнайтед Партнърс “Музикално изложение за югоизточна Европа See me” НЕДОПУСНАТ 
2. № 18 Съюз на българските художници „Работно ателие „След Париж. След Cite Des Arts” НЕДОПУСНАТ 
3. №22 Софийска филхармония “Отворено духовно пространство” НЕДОПУСНАТ 
4. № 46 Национална художествена академия „Международен фестивал за дигитални изкуства” ДОПУСНАТ 
5. № 54 „Сдружение „Спектър 21 век” „Второ софийско лятно ателие за творчески обмен” ДОПУСНАТ 
6. № 94 ОКИ „Искър” „Работно ателие за млади музиканти в София” ДОПУСНАТ 
7. № 102 ОКИ „Столична библиотека” „Културен парад 2010” ДОПУСНАТ 
8. № 108 Фондация „Гъливер клиринг хауз” „Антистатик – фестивал за съвременен танц и пърформанс 2010” НЕДОПУСНАТ 
9. № 111 Институт за изкуствознание - БАН „Захарий Зограф и неговото време” ДОПУСНАТ 
10. № 141 Фондация „Детето и фолклора” „Приятели чрез фолклора. България, Франция, Полша и Русия” ДОПУСНАТ 
11. №155 СУ „Свети Климент Охридски” – Катедра 

„История и теория на културата” 
“Алтернативна културна карта на София” НЕДОПУСНАТ 

12. № 168 „АКРО – ИМЕОН БАЛКАНИ” „София Cartoon art fest” НЕДОПУСНАТ 
13. № 171 Фондация „Изкуството и детето” „Време за изкуство – София 2010” работно ателие” ДОПУСНАТ 
14. № 184 „Списание едно” ООД „Изложба в рамките на софийски седмици на дизайна” НЕДОПУСНАТ 
15. № 202 „Бг Саунд Стейдж” „Двудневен хепънинг в рамките на фестивал “Meet the world” ДОПУСНАТ 
16.  № 258 „Инициатива за междукултурно 

сътрудничество” 
„София – градът на младите поети” НЕДОПУСНАТ 

17. № 277 „Театър-студио 4ХС” „Международен арт-форум „Алтер его” НЕДОПУСНАТ 
18. № 283 „Инициатива за младежка солидарност” „Ритъмът на София” НЕДОПУСНАТ 
19. № 288  НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” „Среща на световния алианс на театралните училища (GATS)” НЕДОПУСНАТ 
20.  № 312  Сдружение „Аз обичам водата” „Воден булевард на изкуствата и занаятите”  ДОПУСНАТ 
21. № 332 ЕТ „Мариет и Марионет”  „Моят вариант на красива София – детски спектакъл” ДОПУСНАТ 
22. №347 Сдружение /Платформа/ „Нови 

драматургии” 
Критическото днес: нови езици в изкуството НЕДОПУСНАТ 

23. № 348 Сдружение „Име” „Водна кула арт фестивал „Проницателност - 2010” ДОПУСНАТ 
24. № 361 „Клуб млади таланти” „ВЕЦ „Панчарево” НЕДОПУСНАТ 
25. № 426 „Институт за европейски иновации” „София – улови красивото” ДОПУСНАТ 
26. № 443 Университет по архитектура, строителство „София – столица с непозната европейска архитектура” НЕДОПУСНАТ 



 

и геодезия” 
27. № 455 Българска асоциация на независимите 

художници аниматори – Пройко Пройков” 
„Международен фестивал на анимационния филм „Златен кукер” 
2010 – реклама и награди”  

ДОПУСНАТ 

28. № 461 „Хасиенда 69” ЕООД „Малките архитекти в големия град” – София през розови очила” НЕДОПУСНАТ 
29. № 462 „Парлайв” ЕООД „Международен музикален фестивал „Парлайв” ДОПУСНАТ 
30. № 465 „Oбединени издатели” ЕООД “София: Поетики 2010 – Без граници” ДОПУСНАТ 
31. №466A Център за демократични практики “София – кандидат за европейска столица на културата” ДОПУСНАТ 
32. № 466 „Майдан” ЕООД „Кино и музика в летния град” ДОПУСНАТ 
33. № 469 „Фабрика за идеи” „Изкуство в задния двор” ДОПУСНАТ 
34. № 477 Сдружение „Приятел на детето” „Европейска култура за европейска София” ДОПУСНАТ 
35. № 480 Фондация „Отворен интелект” „Артмосферик” фестивал 2010” ДОПУСНАТ 
36. № 487 Фондация „Човешките ресурси на 

България и евро интеграцията” 
„И те празнуват” ДОПУСНАТ 

37. № 489 Национален форум „Орфеева дарба” „Заключителен концерт на лауреати от шести национален 
конкурс „Орфеева дарба” 2010” 

ДОПУСНАТ 

38. № 490 Сдружение „Развитие в посоки” „Нашата София – култура и история” ДОПУСНАТ  
39. № 494 ИПК „Златен змей” „София – културна столица на Европа. От идея към реализация” НЕДОПУСНАТ 
40. № 498 Сдружение „Светъл ден” „Хармония на сферите – музика увековечена в книга” ДОПУСНАТ 
41. № 500  Фондация “Център Надя” „Превенция на младежи чрез инструментите на театър-форум в 

пет училища на район „Оборище” 
ДОПУСНАТ 

42. № 502 Народно читалище „Д-р Петър Берон” „Втори литературен мост Загреб - София” ДОПУСНАТ 
43. № 508 Европейска асоциация „За теб”  „Събирай разделно” ДОПУСНАТ 
44. № 516 „Арт граунд” ЕООД  “TANGO MEETS SOFIA – Международна седмица на танго” ДОПУСНАТ 
45. № 518 „Старс рекърдс” ООД „София, ех София – ти си в моя съм”  НЕДОПУСНАТ 
46. № 519 “Хоспиталити сълюшънс” ЕООД „Фестивал „Огън и жар” ДОПУСНАТ 
47. № 527 „Мюзик експорт България” „КО – МЕБ” НЕДОПУСНАТ 
48. № 529 „Фондация „Дарби” „Детски фестивал за църковни песнопения и духовни песни” НЕДОПУСНАТ 
49. №552 Фондация „Култура и развитие” Кино форум „Париж/София „Отворен клас” ДОПУСНАТ 
50. № 556 Сдружение „Нова 5” „Международен форум за артмениджмънт София 2010” ДОПУСНАТ 
51. № 562 Сдружение „Трансформатори” „Шест за София” ДОПУСНАТ 
52. № 568 Частна профилирана гимназия 

„Образователни технологии” 
„Млада визия за София” НЕДОПУСНАТ 

53. № 574 Асоциация „Капоейра България” „Ателие VIA NEGATIVA” ДОПУСНАТ 


