
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати по  
Приоритет № 6 – „Междукултурен диалог и мобилност”  

на Столична програма „Култура”- 2010 г. 
 

№ Регистрационен №/ Кандидатстваща 
 организация 

Име на проекта  

1. № 3 Сдружение “Седем”  „Международно жури на фестивала „Филмини” ДОПУСНАТ 
2. № 35 Сдружение „Интерспейс” „Уличен пушбол” НЕДОПУСНАТ 
3. № 184 „Списание едно” ООД „Софийска седмица на архитектурата” НЕДОПУСНАТ 
4. № 209 Любимка Стоименова „Първите български архитектки и тяхната 

новаторска роля през периода между двете 
световни войни” 

ДОПУСНАТ 

5. № 220 ЕТ „Музика и изкуство – Дора Христова” „Гастрол на мистериите на българските гласове” ДОПУСНАТ 
6. № 252 Читалище „Светлина – 1928” – с. Горни 

Лозен 
 

„Турне Р.Македония” ДОПУСНАТ 

7. № 337 НБУ  „Софийската хорова музикална култура на 
международна сцена” 

НЕДОПУСНАТ 

8. № 385 Сдружение „Камерна формация Те Деум 
Адорамус” 

 „Камерна формация TE DEUM ADORAMUS” – 
Гост на 35 ММФ „MUSIQUE EN MORVAN”- 
Франция” 

ДОПУСНАТ 

9. № 463 Народно читалище „Пробуда”- 
Доброславци 

„Да представим достойно България на престижния 
Международен фолклорен фестивал „Майски 
културни вечери- гр.Будва – Черна гора 2010 г.” 

ДОПУСНАТ 

10. № 467 Фолклорен ансамбъл „Илинден” „Българските песни в Европа” НЕДОПУСНАТ 
11. № 471 Сдружение „Хор на софийските момчета” „Участие на „Хора на софийските момчета” в 

международния хоров конкурс за детски хорове „IL 
GARDA IN CORO” – Малчезине, Италия” 

ДОПУСНАТ 

12. № 483 Читалище „Виделина” Панчарево „Участие в международен фолклорен фестивал на ДОПУСНАТ 



 

любителски фолклорен ансамбъл Панчарево към 
читалище „Виделина” 

13. № 492 Сдружение „Софистик –живо” „Танците на България – участие в 12-ти 
международен фестивал SINDIRGI/BALIKESIR 
FESTIVAL в Турция” 

ДОПУСНАТ 

14. № 499 Народно читалище „Просвета” - Връбница „Представяне на българската фолклорна традиция в 
Гърция” 

ДОПУСНАТ 

15. № 509 Сдружени „Щастливеца” „Участие на вокална формация „Щастливеца” в 
Охридски хоров фестивал, Македония” 

ДОПУСНАТ 

16. № 522 Валентин Тодоров Асенов „Изложба на съвременната българска живопис и 
скулптура” 

ДОПУСНАТ 

17. № 545 Даниел Иванов „Константин Кирил Философ” НЕДОПУСНАТ 
18. № 546 Народно читалище „Изгрев” – Волуяк „Фестивал „Le spiagge d’Itali” в град Ричоне, 

Италия” 
ДОПУСНАТ 


