
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати по  
Приоритет № 4 – “Изобразително изкуство, пластични изкуства, изложби и 

каталози” на Столична програма „Култура”- 2010 г. 
 

 

№ 
 
Регистрационен №/ Кандидатстваща 
 организация 

Име на проекта  

1. № 12 Софийска градска художествена галерия „База 2008, 2009, 2010 каталог към изложбите на номинираните 
за награда за съвременно изкуство БАЗА през 2008, 2009, 2010” 

 
НЕДОПУСНАТ 

2. № 18 Съюз на българските художници „10 Х 5 Х 3” НЕДОПУСНАТ 
3. № 33 Камера ООД Лицата на българската култура НЕДОПУСНАТ 
4. № 203 Сдружение „Терра Алтера” „Съвременно чешко стъкло” НЕДОПУСНАТ 

5. № 390  Фондация „Поддържане на изкуството в 
България” 

„Каталожно издания „Съвременно българско ювелирно 
изкуство” ДОПУСНАТ 

6. № 390  Фондация„Поддържане на изкуството в 
България” 

„Шесто международно триенале на графичните изкуства - 
София 2010” ДОПУСНАТ 

7. № 394 Фондация „Алтернатива в изкуството” „Нашата София – Достъпни знаци на историята” ДОПУСНАТ 
8. № 459 „Артхаус блокбастърс” „Театрални плакати от Стефан Десподов” НЕДОПУСНАТ 

9. 

№ 476 Български национален комитет на 
Международния съвет за паметниците на културата 
и забележителните места 
/БНК на ИКОМОС/ 

Социализация на дейността на реставрационното ателие към 
Националната галерия за чуждестранно изкуство по повод 25-
годишнината от създаването му. Изложба и каталог, 
представящи проучването и реставрацията на емблематични 
творби от фонда на Галерията 

 
 
ДОПУСНАТ 

10. № 479 „АРОСИТА” „Международна изложба на художествено стъкло” ДОПУСНАТ 
11. № 497 „Мишлена” ООД „Градът, без който не можем” ДОПУСНАТ 
12. № 524 Галерия „МИНЬОН” „Софийско небе и български чадър” ДОПУСНАТ 

13. № 540 „Център за реставрация на художествени 
ценности” ООД „Каменният рибен буквар” ДОПУСНАТ 

14. № 555 Кирил Благоев Наумов „Небесна твърд” НЕДОПУСНАТ 
15. № 565 Фондация „Изкуство, дела и документи” Каталог на изложбата „Дързост и красота” ДОПУСНАТ 
16. № 567 „Арт БГ Техникс” ООД „Софийски художествен виртуален каталог” НЕДОПУСНАТ 
17. № 569 СНЦ ”Информационни дейности и проекти” „Хиляди лица” НЕДОПУСНАТ 
18. № 573 „Бул арт консепт” ЕООД „100 години минерална баня Банкя” ДОПУСНАТ 


