
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати по  
Приоритет № 2 – “Сценични събития в областта на театъра, музиката, балета, 

цирка, тематични програми и прояви”  
на Столична програма „Култура”- 2010 г. 

 
№ Регистрационен №/ Кандидатстваща 

 организация 
Име на проекта  

1. № 1 Балет „Арабеск” „Който ме обича ще хване влака” ДОПУСНАТ 
2. № 10 „Кантус фирмус” АД „Дебюти” ДОПУСНАТ 
3. № 15 „Арт фест” ЕООД „София Филм Фест за учащи 2010” ДОПУСНАТ 
4. № 42 Фондация „Земята и хората” „XVIII международен музикален конкурс „Музиката и земята” НЕДОПУСНАТ 
5. № 43 Съюз на българските композитори „Първи изпълнения на нови творби от български 

композитори” 
НЕДОПУСНАТ 

6. № 44 Сдружение”Антракт” „Пиеса за умиране” НЕДОПУСНАТ 
7. № 48 Фондация „Идея за театър” „Българският театър през последните двадесет години” ДОПУСНАТ 
8. № 61 Софийска опера и балет „Опера „Рейнско злато” ДОПУСНАТ 
9. № 66 Фондация „Брейн Стор Проджект” „София, Януари 2076” - сценични събития НЕДОПУСНАТ 
10. № 84 Фондация за българска литература „Лятна сцена” 2010 ДОПУСНАТ 
11. № 104  „Организация за съвременно изкуство и 

култура 36 маймуни” 
„Произведено в България” ДОПУСНАТ 

12. № 145 НБУ „Никола Гюзелев, 50 години в света на операта – баси и 
баритони” 

НЕДОПУСНАТ 

13. № 145 Университетски театър НБУ „Пилотен театрален сезон с мото „По-близо” НЕДОПУСНАТ 
14. № 156 Сдружение „ТИШИНА” „Създаване и разпространение на шоу спектакъл щастливи 

хора” 
ДОПУСНАТ 

15. №166 Национална Агенция „Музика” ООД „Летни концерти в столицата” НЕДОПУСНАТ 
16. № 166 Национална агенция Музика ООД „Национален конкурс за авторска песен на млади рок групи 

„Рок и Адреналин” 
НЕДОПУСНАТ 

17. № 173 Фондация „Интернационална медия и 
музика” 

„Детски караоке фестивал” ДОПУСНАТ 

18. № 179 Театър „София” „Преди/след” от Роланд  Шимелпфениг ” ДОПУСНАТ 
19. № 218 Хор на слепите „Академик Петко „С музикалното изкуство на незрящите певци. Концерт на ДОПУСНАТ 



Стайнов” професионалния хор на слепите „Академик Петко Стайнов”, 
детска вокална група “Teens” и вокално – инструменталния 
състав „Весели момчета” пред столичната общественост” 

20. № 229 „Рос 96” ООД Граф Монте Кристо – спортът и музиката НЕДОПУСНАТ 
21. № 249 Народно читалище „Славянска беседа” „Авторски мултимедиен спектакъл „Гарвал” НЕДОПУСНАТ 
22. № 269 Фондация „Арденца” „Амбъл фестивал 2010 г.” ДОПУСНАТ 
23. № 289 Фондация „Етнопалитра” „Седмица на толерантността – София 2010” ДОПУСНАТ 
24. № 305 Фолклорна формация „Фонтан” „Хора и игри от Софийско” НЕДОПУСНАТ 
25. № 316 Народно читалище „Св. Св. Кирил и 

Методий” – 1927 г. 
„Танцово кабаре “Full dance” НЕДОПУСНАТ 

26. № 318 „Ансамбъл за Електроакустична Музика” 
ЕООД 

„Образователни концерти в столични училища с електронни и 
акустични инструменти” 

ДОПУСНАТ 

27. № 324 Фондация „Театър Абсурд” „Омагьосаната гора” НЕДОПУСНАТ 
28. № 325 Фондация „Красота и природа” „Малката русалка” НЕДОПУСНАТ 
29. № 330 Сдружение „Софийски камерен хор 

„Васил Арнаудов”  
Коледни концерти на „Софийски камерен хор „Васил 
Арнаудов” и  Духов ансамбъл „София” 

ДОПУСНАТ 

30. № 355 ДК „Средец” „Вечерна София” ДОПУСНАТ 
31. № 360 Българско сдружение за личностна 

алтернатива 
„Честване на празника на Славянската писменост и култура-24 
май под патронажа на г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на 
Столична община” 

НЕДОПУСНАТ 

32. № 381 ЮЛНЦ Камерен хор „Средец” „Европейски акценти – годишнини 2010” ДОПУСНАТ 
33. № 407 Сдружение „За изкуство” „Международен театрален спектакъл „Куфарчето на доктор 

Чехов” на софийска сцена” 
НЕДОПУСНАТ 

34. № 418 „Сдружение за съвременно алтернативно 
изкуство и култура – по действителен случай” 

„Ноктюрно – от прахта до сиянието” ДОПУСНАТ 

35. № 425 „Дея сто” ЕООД „Хепънинг H2O” НЕДОПУСНАТ 
36. № 449 Музикален център „Борис Христов” „Шествие на български певци” ДОПУСНАТ 
37. № 449 „Музикален център „Борис Христов” „Домът на Борис Христов – жива реликва в сърцето на София” ДОПУСНАТ 
38. № 458 „Едита груп” ООД „Светлини и сенки” ДОПУСНАТ 
39. № 459 Фондация „Рома Фешън” „Светът е шарен” ДОПУСНАТ 
40. № 460 Фондация „Таласъмче АРТ” „Денят на прошката” – детски мюзикъл” ДОПУСНАТ 
41. № 462 „Парклайв” ЕООД „Международен ден на музиката” ДОПУСНАТ 
42. № 467 Фолклорен ансамбъл „Илинден”  „Ние пеем за всички” ДОПУСНАТ 
43. № 475 Модерен театър „Лейтенантът от Инишмор – първа сценична реализация в 

България” 
ДОПУСНАТ 



 

44. № 478 Сдружение „Н.И.М.” “Cosmos ludens” ДОПУСНАТ 
45. № 498 Сдружение „Светъл ден” „Музика на сферите” ДОПУСНАТ 
46. № 506 Държавен музикален театър „Ст. 

Македонски” 
„Рок опера „Исус Христос супер звезда” ДОПУСНАТ 

47. № 508 Европейска асоциация „За теб” „Аз в различните култури” ДОПУСНАТ 
48. № 510 НЧ „Димчо Дебелянов” Международен фестивал за популярна песен „Балканско 

сърце” 
ДОПУСНАТ 

49. № 523 Музикална агенция „Кончертито” „Лебедово езеро” ДОПУСНАТ 
50. № 531 Театър „Ариел” „Котаракът в  чизми” НЕДОПУСНАТ 
51. № 535 „МОНТФИЗ” „Слугините” ДОПУСНАТ 
52. № 533 Сдружение „Българска асоциация за 

театър” 
„Пътуващ вариант на спектакъла „Вишнева градина” ДОПУСНАТ 

53. № 547 „Б филм” ЕООД „Телесна граница” ДОПУСНАТ 
54. № 548 Читалище „Наум Охридски” „Щастливи заедно” ДОПУСНАТ 
55. № 554 ЕТ „Марбли”– Венцислав Мартинов „Старинните машини разказват” ДОПУСНАТ 
56. № 556 „Малък градски театър „Зад канала” „20 години „Малък градски театър „Зад канала” ДОПУСНАТ 
57. № 557 Нов драматичен театър „Сълза и смях” Мамути насред София НЕДОПУСНАТ 
58. № 559„ЕЙН”ЕООД  „Шоуто на дизайнерите” НЕДОПУСНАТ 
59. № 560 „Сцена академия” „Рефлексии” НЕДОПУСНАТ 
60. № 560 Сцена „Академия”  „Конкурс” ДОПУСНАТ 
61. № 561 Сдружение „Отворена сцена” „Предай нататък” НЕДОПУСНАТ 
62. № 561  Сдружение „Отворена сцена” „Фестивал” НЕДОПУСНАТ 
63. № 577 Фондация „Свобода от страха” „Жени и човешките нрави” НЕДОПУСНАТ 
64. № 578 „Асоциация за културен обмен” „Tango e mass” НЕДОПУСНАТ 
65. № 579 „Голд чейн” „Не на насилието в училищата” НЕДОПУСНАТ 
66. № 581 „Калки Ентъртеймънт” ЕООД „Белият кон” ДОПУСНАТ 


