
 

КОНКУРСНА СЕСИЯ В ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕ НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО-2011 г. 

 

№ по 

ред 
Кандидатстваща организация Информация за проекта Одобрени 

7. 
Организация на евреите в България 

"Шалом" 
за тържествен концерт Наградата "Шофар",озвучаване, издаване на DVD 1880 

9. 
НЧ"Любен Каравелов 1897"-с. 

Куртово Конаре, общ. Стамболийски 

Издаване на сборник с поезия и отпечатване на рекламни материали за Фестивала на 

чушката, домата и традиционните храни и занаяти - септември, 2011г. 
528 

20. 
НЧ "П.Хилендарски-1870"-гр. Балчик, 

обл. Добрич 

организиране на І международен хоров фестивал "Черноморски звуци" - за рекламни 

материали 
1994 

24. 
НЧ "Христо Ботев 1928"- гр. Сливо 

поле, обл. Русе 
Издаване на брошура и диск "История на Сливо поле" 600 

29. НЧ "Братство 1869" -гр. Кюстендил 
Провеждане на ХV Международен конкурс за класическа китара "Акад. Марин 

Големинов" - награден фонд и рекламни материали 
1950 

35. НЧ"Габрово-2002" - гр. Габрово 
Концерт за деца със специални образователни потребности "Танц с шалчета" - 1 юни 

- Ден на детето - реклама, озвучаване и заснемане на концерта 
1900 

36. 
НЧ "Просвета 1914" - гр. Малко 

Търново, обл. Бургас 

Изготвяне на документален филм за дейността на състав "Родолюбие" - за сценарии 

и режисура 
1950 

49. 
НЧ "Шалом Алейхем-1945" - гр. 

Пловдив 

ХІ Национален музикален конкурс за ученици "Милчо Петров" Пловдив 2011 - 

хонорари, награди, рекламни материали 
2000 

56. Община Бяла, обл. Варна "Събор на читалищата Бяла-2011" - 24-26 юни - за награден фонд 2000 

68. НЧ "Миньор-2005" - гр. Перник 
Фестивал на фолклорното слово "Разказвачи" - за озвучаване и изработка на 

CD и DVD 
1855 

135. Дом на хумора и сатирата - Габрово 
Национална среща-наддумване "Благолаж"- любителско разказваческо изкуство - 

21-22 май - разходи за издаване на книжка 
1660 

139. 
НЧ "Светлина-Вишнево 1953"- с. 

Вишнево, общ. Баните, обл. Смолян 
Подготовка на проект "Живи човешки съкровища" - за заснемане на филм 500 

141. 
НЧ "Култура 1932" - гр. Кресна, обл. 

Благоевград 

Седми детски фолклорен фестивал "Веселяче" - 28 май - за озвучаване, реклама, 

статуетки 
2000 



142. 

НЧ "Мита Стойчева 1900"- с. 

Обединение, общ. Полски Тръмбеш, 

обл. В.Търново 

Седми нац. Събор-надпяване "Авлига пее"- изработване на брошури, плакати, 

дипломи, компактдискове 
2000 

148. Община Велико Търново 
Шести празник на Детско-юношеско театрално творчество "Малкият принц"- 30 

април-1 май- за рекламни материали 
1996 

183. Община Сливен 
Международен детски фолклорен танцов фестивал "Приятелство без граници"- за 

хонорари, наем зала, озвучаване 
2000 

197. 
Сдружение "Съюз на народните 

читалища" 

Гала концерт-спектакъл на любителското изкуство "Българският пламък" - за 

режисьор, декори, издаване на DVD 
2000 

211. 
Дирекция на музеите - гр. 

Копривщица 
Издаване на сборник "България пее в Копривщица" -  1995 

264. 
НЧ "Земеделец 1874" - с. Ново село, 

обл. Видин 

Организиране на детско шоу "На гости при баба"- за сценарии, дипляна и запис и 

изработване на диск 
1050 

234. Община Разград 
Създаване на видеофилм на автентичен ритуал по заквасване на кисело мляко на 

етнографска група "Капанци"- за тиражиране 
2000 

237. 
НЧ "Цар Борис І-1009" -с. Бистрица, 

София 

Да се съхрани богатото нематериално културно наследство на "Ансамбъл Бистрица" 

- за дигитализиране на аналогови аудионосители 
1050 

258. 
НЧ"Св.Св.Кирил и Методий-1986" - 

гр. Бургас 

Отпечатване на сборник с творби- стихове и гатанки на деца от литературното 

студио към читалището 
500 

274. 
НЧ "Просвета 1909" с. Белозем, общ. 

Раковски 
Фестивал на Белия щъркел - за рекламни материали 592 

307. 

НЧ "Съзнателност 1899" - с. Овча 

могила, общ. Свищов, обл. Велико 

Търново 

Фестивал на детски и младежки фолклор "С песни и танци в Овча могила"- за 

хонорар на жури 
1100 

308. 
НЧ "П.К.Яворов 1926" - с. Мещица, 

общ. Перник 

Детски фолклорен конкурс "Дай, бабо огънче!" - за награден фонд, озвучаване 

и осветление 
1900 

315. 
НЧ "Слънце-1928" - с. Гавраилово, 

общ. Сливен 
Празник "Златна праскова"- награден фонд и рекламни материали 1000 

   
40000 

26 проекта 
  

    



 


