
Справка 

 

относно изпълнението на проектите по "Културна програма на Българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г." 

 

Към 18.04.2018 г. в Национален фонд "Култура" са постъпили данни за един приключил проект, 

който е в процес на отчитане. 

Справка в проектната документация и информация, предоставена директно от бенефициентите 

показва, че 20 проекта от общо 55 са вече осъществени или са започнали процес по представяне 

на своите резултати.  

 



СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ ИЛИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО КПБПСЕС 
2018 г. КЪМ 18.04.2018 г.  
 

Сдружение Камерен хор „Средец“ - „МУЗИКА ОТ ВЕКОВЕТЕ“ Състояли се концерти на 
10.03, 25.03, 9.04 

СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ - „ДА ОЦВЕТИМ ЕВРОПА С БАГРИ, 
МУЗИКА И СВЕТЛИНА“ 

Редица събития 
състояли се между 25.03 
и 01.04 

Коле Китанов - "Сапунена фантазия" Състояла се премиера на 
13.04 

Асоциация на графиците - Международен графичен център, 
Варна Изложба „Шедьоври от Фонда на Международното 
биенале на графиката, Варна“  

 Изложби 6 -28 февруари 
във Варна и 6 - 22 март 
във Велико Търново 

ЛИСТ 2016 ЕООД - Отвъд пуританизма: Скритите рисунки от 
архива на Стоян Венев през погледа на Богомил Райнов 

Провежда се от 12.04 до 
29.04 в галерия Васка 
Емануилова 

Сдружение Проект А - „120 ЛИЦА” Състоял се между 21.02 и 
31.03 

Държавен куклен театър - Видин - "Хронолог – Разказвач на 
време" 

Състоял се на 12.04 във 
Видин, 14.04 и 16.04 в 
София 

Сити Марк ООД - "Обединени в изкуството" Поредица събития, 
състоящи се между 28 
февруари и 6 юни 

Ирина Генова - "Италианският футуризъм и модерното изкуство в 
България. Примерът на Николай Дюлгеров – изложба за външно 
експониране и каталог" 

Състояща се между 3.04 
и 3.05 в САМСИ, София 

Сдружение „Кауза Култура“ - „JAZZFACTORY.BG – Европа среща 
джаз музиката на България“ 

Състояли се концерти на 
28.01 в Русе и 28.03 в 
Пловдив 

Милена Вълева - "Camerata Pontica - Класика и фолклор“ 
Пътуване към дома. Вечери на българската музика. 

Състоял се концерт на 
4.04 

Илиян Любомиров - Център за българска литература 
"Мечтатели" 

Състояло се откриване 
през м. март 

Асоциация „Българска книга“ - СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН 
ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ: европейска литература за деца и 
юноши (20 – 24 март 2018 г.) 

Провежда се между 18.04 
и 22.04 в Младежки 
театър "Н. Бинев"  

Мануела Саркисова Манукова - "Джобни чародейства" Спектакълът се играе 
периодично от 29.01 

Съюз на колекционерите в България - „Българска живопис от 
първата половина на ХХ век – Избрано от частни колекции” 

Състояла се изложба от 
1.03 до 31.03 

Интерпартнерс АД - "Улица на занаятите: „Песента на 
колелетата“ 

Поредица от събития - 
1.03, 20.03 и 10.04 

БОЖИДАР ЕВГЕНИЕВ ЙОНОВ BG ПЛАКАТ посоки, постижения и 
послания в социалните, спортни и фестивални плакати на Европа 

Една от двете изложби е 
представена между 
15.03 и 15.04 

Софийска филхармония - "Музиката на Европа" Концертите се 



 

 

провеждат през целия 
период 

Менклипс ЕООД - "ФилмБокс БГ"  Открит на 1.03 на II 
терминал, Летище 
София 

НДК-Конгресен център София ЕАД -  "САЛОН НА МУЗЕИТЕ 
България-срещата на цивилизациите на Европа" 

Състоял се през м. март 
в НДК 


