
С Решение № 226 по Протокол № 64/29.04.2010 г. Столичният 
общински съвет утвърди за финансиране от Столична програма 

„Култура” през 2010 г. следните проекти: 
 
 
 

1. По приоритет “Мултижанрови и интегрални проекти, свързани с 
културата и туризма на София” се отпускат средства за следните 
проекти: 

 
 

Регистрационен 
номер на 
проекта 

Кандидатстваща 
организация 

Име на проекта Получена 
финансова 
подкрепа 

№ 46 Национална 
художествена 
академия 

„DA FEST - Международен 
фестивал за дигитални 

изкуства” 

15 000 лв. 

№ 102 ОКИ „Столична 
библиотека” 

„Културен парад – 2010” 15 000 лв. 

№ 111 Институт за 
изкуствознание - 

БАН 

„Захарий Зограф и 
неговото време” 

15 000 лв. 

№ 202 „Бг Саунд Стейдж” „Двудневен хепънинг в 
рамките на фестивала 
“Meet the world” 2010” 

15 000 лв. 

№ 312 Сдружение „Аз 
обичам водата” 

„Воден булевард на 
изкуствата и занаятите” 

11 852 лв. 

№ 348 Сдружение „Име” „Фестивал на изкуствата 
Водна кула 

„Проницателност” - 2010” 

11 600 лв. 

№ 465 „Oбединени 
издатели” ЕООД 

“София: Поетики 2010 – 
без граници” 

11 390 лв. 

 
 
 

2. По приоритет “Сценични събития в областта на театъра, музиката, 
балета, цирка, тематични програми и прояви” се отпускат средства за 
следните проекти: 

 
 
Регистрационен 

номер на 
проекта 

Кандидатстваща 
организация 

Име на проекта Получена 
финансова 
подкрепа 

№ 15 „Арт фест” ЕООД „София Филм Фест за 
учащи 2010” 

30 000 лв. 

№ 84 Фондация за 
българска литература 

„Лятна сцена” 2010 33 780 лв. 

№ 104 „Организация за 
съвременно 
алтернативно 

„Произведено в България” 17 695 лв. 
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изкуство и култура 36 
маймуни” 

№ 156 Сдружение 
„ТИШИНА” 

„Създаване и 
разпространение на шоу 
спектакъл за щастливи 

хора” 

27 630 лв. 

№ 179 Театър „София” „Преди/след” от Роланд  
Шимелпфениг” 

28 600 лв. 

№ 218 Хор на слепите 
„Академик Петко 

Стайнов” 

„С музикалното изкуство 
на незрящите певци. 

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

столичната общественост” 

15 440 лв. 

№ 318 „Ансамбъл за 
електроакустична 
музика” ЕООД 

„Образователни концерти 
в столични училища с 
електронни и акустични 

инструменти” 

19 130 лв. 

№ 475 Модерен театър „Лейтенантът от 
Инишмор – първа 

сценична реализация в 
България” 

22 080 лв. 

№ 498 Сдружение „Светъл 
ден” 

„Музика на сферите” 11 580 лв. 

№ 506 Държавен музикален 
театър „Ст. 
Македонски” 

„Рок опера „Исус Христос 
супер звезда” 

40 000 лв. 

№ 523 Музикална агенция 
„Кончерто” 

„Лебедово езеро” 8 000 лв. 

№ 533 Сдружение 
„Българска асоциация 

за театър” 

„Пътуващ вариант на 
спектакъла „Вишнева 
градина – А. П. Чехов, 
реж. Крикор Азарян” 

7 772.50 лв. 

№ 547 „Б филм” ЕООД „Телесна граница” 12 837.90 лв 
№ 554 ЕТ „Марбли”– 

Венцислав Мартинов 
„Старинните машини 

разказват” 
4 000 лв. 

№ 556 „Малък градски 
театър „Зад канала” 

„20 години „Малък 
градски театър „Зад 

канала” 

40 000 лв. 
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3. По приоритет “Произведения на аудио и визуалните изкуства” се 
отпускат средства за следните проекти: 

 
 
Регистрационен 

номер на 
проекта 

Кандидатстваща 
организация 

Име на проекта Получена 
финансова 
подкрепа 

№ 53 „Агитпроп” ООД „Кой е този град”  26 200 лв. 
№ 175 
 

„Адела медия 99” 
ЕООД 

„Спаич” 40 000 лв. 

№ 233  ET „Интернешънъл 
филм сървиз” 

„Строители на млада 
София” 

21 392 лв. 

№ 385  
 

Камерна формация 
„ТЕ ДЕУМ 

АДОРАМУС” 

„Песенни мостове” 1 440 лв. 

№ 453  „Б ПЛЮС ФИЛМ” 
ЕООД 

„Рекламата след 
освобождението и 
формирането на 

европейския облик на 
София” 

38 720 лв. 

№ 470 „Ред Карпет”  ООД  „Програма за мотивация и 
интеграция Кота 42” 

39 500 лв. 

 
 

4. По приоритет “Изобразително изкуство, пластични изкуства, изложби и 
каталози” се отпускат средства за следните проекти: 

 
 
Регистрационен 

номер на 
проекта 

Кандидатстваща 
организация 

Име на проекта Получена 
финансова 
подкрепа 

№ 390  Фондация 
„Поддържане на 
изкуството в 
България” 

„Шесто международно 
триенале на графичните 
изкуства - София 2010” 

15 000 лв. 

№ 394  Фондация 
„Алтернатива в 
изкуството” 

„Нашата София – 
достъпни знаци на 

историята” 

13 200 лв. 

№ 476  Български 
национален комитет 
на Международния 
съвет за паметниците 

на културата и 
забележителните 

места 

„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 

16 335 лв. 
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фонда на Галерията” 
№ 479  
 

„АРОСИТА” „Международна изложба 
на художествено стъкло” 

13 200 лв. 

№ 497  
 

„Мишлена” ООД „Градът, без който не 
можем” 

8 200 лв. 

№ 573  „Бул арт консепт” 
ЕООД 

„100 години минерална 
баня Банкя” 

16 500 лв. 

 
 
5. По приоритет “Литература, културна периодика и художествен превод” 

се отпускат средства за следните проекти: 
 

 
Регистрационен 

номер на 
проекта 

Кандидатстваща 
организация 

Име на проекта Получена 
финансова 
подкрепа 

№ 44  Сдружение „Антракт” „Списание HOMO 
LUDENS, бр. 15, 

„Театърът на изток от 
Берлинската стена” 

4 800 лв. 

№ 102  
 

ОКИ „Столична 
библиотека” 

„Традиционни коледни 
празници в софийско” 

6 000 лв. 

№ 194  
 

Сдружение „Академия 
за образователни 

иновации” 

„Роман – летопис за 
живота на Стефан 

Стамболов” 

4 500 лв. 

№ 482  ИК „Зов” „Николай Хайтов и 
спорът за гроба на 

В.Левски” 

1 600 лв. 

№ 497  „Мишлена” ООД „Ежегоден каталог на 
българската карикатура 

2010-2011” 

6 000 лв. 

№ 530  „Точица” ООД „Направи си сам 
приказка” 

5 976 лв. 

№ 533  Сдружение „Българска 
асоциация за театър” 

„Българският театър 
между двете световни 

войни” 

5 930 лв. 

№ 553  Народно читалище „Св. 
Иван Рилски” 

„Село Герман – очерк” 4 186 лв. 

№ 576  Народно читалище 
„Кузман Шапкарев” 

„Димитър Ярамов. 
Подбрани творби” 

5 133 лв. 

 
 
6.  По приоритет “Междукултурен диалог и мобилност” се отпускат    

средства за следните проекти: 
 
 
Регистр. номер на 
кандидатстващата 

организация 

Кандидатстваща 
организация 

Име на проекта Получена 
финансова 
подкрепа 

№ 3  Сдружение “Седем” „Международно жури на 4 690 лв. 
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фестивала „Филмини” 
№ 209 Любинка Стоилова „Първите български 

архитектки и тяхната 
новаторска роля през 
периода между двете 
световни войни” 

1 299,46 лв. 

№ 220 ЕТ „Музика и 
изкуство – Дора 

Христова” 

„Гастрол на „Мистериите 
на българските гласове” 

5 000 лв. 

№ 252  Народно читалище 
„Светлина – 1928” – 

с. Горни Лозен 

„Турне в Р. Македония” 1 520 лв. 

№ 385  Сдружение 
„Камерна формация 
Те Деум Адорамус” 

„Камерна формация TE 
DEUM ADORAMUS” – 

Гост на 35 ММФ 
„MUSIQUE EN 

MORVAN”- Франция” 

5 000 лв. 

№ 463  Народно читалище 
„Пробуда”- 
Доброславци 

„Да представим достойно 
България на престижния 
Международен фолклорен 

фестивал „Майски 
културни вечери - 

гр.Будва– Черна гора 2010 
г.” 

2 740 лв. 

№ 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” 

5 000 лв. 

№ 483  Народно читалище 
„Виделина” 
Панчарево 

„Участие в международен 
фолклорен фестивал на 
любителски фолклорен 
ансамбъл Панчарево към 
читалище „Виделина” 

4 980 лв. 

№ 492  Сдружение 
„Софистик – живо” 

„Танците на България – 
участие в 12-ти 

международен фестивал 
SINDIRGI/BALIKESIR 
FESTIVAL в Турция” 

3 468,80 лв. 

№ 499 Народно читалище 
„Просвета” – 
Връбница 

„Представяне на 
българската фолклорна 
традиция в Гърция” 

2 320 лв. 

№ 509  Сдружение 
„Щастливеца” 

„Участие на вокална 
формация „Щастливеца” в 
Охридски хоров фестивал, 

Македония” 

1 312 лв. 

№ 522  
 

Валентин Тодоров 
Асенов 

„Изложба на съвременната 
българска живопис и 

скулптура” 

5 000 лв. 
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№ 546  
 

Народно читалище 
„Изгрев” – Волуяк 

„Фестивал „Le spiagge 
d’Itali” в град Ричоне, 

Италия” 

4 840 лв. 

 
 

7.   По приоритет „Съфинансиране на проекти по програми на Европейския   
съюз и резидентски програми” няма финансирани проекти.     

 
 

8. По приоритет „Историческо наследство, социализация на недвижими 
паметници на културата и културни традиции на столицата” се отпускат средства 
за следните проекти:  

 
 

Регистр. номер на 
кандидатстващата 

организация 

Кандидатстваща 
организация 

Име на проекта Получена 
финансова 
подкрепа 

№ 21  Национален 
исторически музей 

„Раннохристиянските 
некрополи на Сердика – 

експозиция в 
лапидариума на 
Националния 

исторически музей” 

9 072 лв. 

№135 Център по 
архитектурознание на 

БАН 

„Селска вила край 
Сердика” – проект за 

реставрация и 
консервация” 

18 000 лв. 

№ 157  
 

Студентско читалище 
„Св. Климент 
Охридски” 

„Искам да знам 
историята на моя град” 

8 000 лв. 

№ 452  
 

Асоциация на 
реставраторите в 

България 

„Реставрация на 
стенописите в 

катедрален храм „Св. 
Неделя” – София 

29 985 лв. 

№ 511  
 

„Блоб студио” ООД „Да опознаем Сердика” 7 775,20 лв. 

 
   
9. По приоритет „Любителско изкуство и детско творчество” се отпускат 

средства за следните проекти:     
 
 
Регистр. номер на 
кандидатстващата 

организация 

Кандидатстваща 
организация 

Име на проекта Получена 
финансова 
подкрепа 

№ 315  Народно читалище 
„Просвета” – 1904г. 

„Детски празник – 
децата от район 

„Кремиковци” за София” 

4 800 лв. 

№ 413  
 

Сдружение „Театър А” „Театърът – помощ за 
помощ” 

3 425 лв. 
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№ 456 Народно читалище 
„Г.С. Раковски” - 
райoн Лозенец 

„25 години балетна 
танцова школа „Бисер” 

4 240 лв. 

№514 Народно читалище 
„Възраждане” – район 

„Подуяне” 

„Моята улица, моят 
квартал” 

4 800 лв. 

№ 558  „Столичен център за 
работа с деца” 

„Да надникна в града си” 4 000 лв. 

№ 573 Сдружение „Артто 
София пее” ООД 

„Фолкорни традиции в 
съвремието – София 

2010” 

5 000 лв. 

№ 580 „Мултиарт” „Софийските читалище 
през обектива на 

Александра – София 
2010” 

4 842 лв. 
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