РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА
ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО И ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА, МАРТ 2021 г.
Списък на класираните проекти, които получават финансиране по
обявената конкурсна сесия на тема „Дейности по опазване и представяне
на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и
художествените галерии“
Вх. № на
заявлението

№

1

Наименование на
кандидатстващата
организация

45-00Национален
79/21.01.2021 г. литературен музей

Наименование на проекта

Средна
оценка

Осигуряване на достъп за хора с
увреждания в къщите музеи към
Националния литературен музей
и разширяване на
възможностите за представяне
на литературното наследство

65,33

Регионален
Консервация и реставрация на
45-00исторически музей
2
културни ценности от фонда на
60/21.01.2021 г. "Акад. Йордан Иванов"
РИМ-Кюстендил
- Кюстендил

65,22

3

33-00Център за подводна
60/22.01.2021 г. археология

Стъклено съкровище от
дълбините на Черно море.
Представяне на уникална
колекция от късносредновековни
стъклени съдове открити под
вода в Бургаския залив

4

45-00Музей "Васил Левски"
78/21.01.2021 г.

По стъпките на Апостола

64,67

5

Национален
45-00военноисторически
70/21.01.2021 г.
музей

Реновация на експозицията,
представяща най-старата
оръжейна колекция в България

64,44

6

45-00Къща музей ,,Панчо
82/21.01.2021 г. Владигеров"

Печат на настолна игра и
представителен фотоалбум

63,89

Издаване на двуезичен албум,
дипляна и картички под наслов
"Старозагорски писатели и поети
в творчеството на български
художници" (Колекция от
фондовете на Градска
художествена галерия Стара
Загора и музей "Литературна
Стара Загора"

63,67

Подобряване на температурновлажностния режим и
Художествена галерия
20-00оборудване на
8
"Владимир Димитров19/21.01.2021 г.
фондохранилищата за
Майстора" - Кюстендил
съхранение на ДКЦ в ХГ
"Владимир Димитров-Майстора"

63,44

7

20-008/20.01.2021 г.

Градска художествена
галерия - Стара Загора

Институт за етнология
33-00и фолклористика с
9
56/21.01.2021 г. Етнографски музей БАН

Актуализация и разширение на
временната експозиция "Пътят
до трапезата"

Забележка

64,89

63,44

Проектът е с
намалено
финансиране на
основание чл. 12, ал.
4 от Правилата

1

№

10

Вх. № на
заявлението

Наименование на
кандидатстващата
организация

Наименование на проекта

Средна
оценка

45-00Исторически музей 61/21.01.2021 г. Свиленград

Подобряване и реорганизация на
експозиционното пространство в
ИМ-Свиленград

63,44

63,22

11

45-006/07.01.2021 г.

Регионален
исторически музей Русе

Разказ за Средновековието със
средствата на Новата
музеология. Редизайн на
експозиция "Иваново-Червен" по
повод 800 години от създаването
на Скалния манастир "Св.
Архангел Михаил" край Иваново

12

20-00Национална галерия
14/20.01.2021 г.

Издаване на каталог "Избрано от
фонда на Националната галерия"

63,22

Под патината на времето.
Реставрация на 34 бр. творби от
фонда на Художествена галерия
- Русе

62,78

"Пътеводител в музея" 45-00Общински исторически
издаване на двуезична (българо58/21.01.2021 г. музей - Гоце Делчев
английска) брошура

62,11

20-00Художествена галерия
13
11/20.01.2021 г. - Русе

14

15

33-00Български културен
52/21.01.2021 г. институт - Прага

Българската изложба в Прага
1926 г.

62,11

16

Регионален
45-00етнографски музей на
69/21.01.2021 г.
открито - Етър

Облеклото, без което не можем

62,00

45-00Национален музей
51/20.01.2021 г. "Земята и хората"

Изграждане на система от
насочено (точково) осветление в
зала "Гигантски кристали" като
централно експозиционно
пространство на НМ "Земята и
хората"

61,89

92-00Българска национална
17/18.01.2021 г. филмотека

Сертифицирани кутии за
съхранение и почистващ разтвор
KODAK HFE 7200 за 35 мм
филмова лента; термо и
влагомери за 5 хранилища на
БНФ в Бояна, София

61,78

17

18

19

45-00Музей „Дом на хумора
81/21.01.2021 г. и сатирата“ - Габрово

,,Как Габрово стана столица на
хумора"

61,67

Забележка

Проектът е с
намалено
финансиране, поради
недопустимост на
разходите за някои от
дейностите, съгласно
обявените условия на
конкурса

Проектът е с
намалено
финансиране, поради
недопустимост на
разходите за някои от
дейностите, съгласно
обявените условия на
конкурса
Проектът е с
намалено
финансиране, поради
недопустимост на
разходите за някои от
дейностите, съгласно
обявените условия на
конкурса

Проектът е с
намалено
финансиране,
поради:
-недопустимост на
разходите за някои от
дейностите, съгласно
обявените условия на

2

Вх. № на
заявлението

№

Наименование на
кандидатстващата
организация

Наименование на проекта

Средна
оценка

Забележка
конкурса;
- необоснованост на
разходите за
временно наемане на
техника за целите на
постоянна
експозиция

20

20-005/15.01.2021 г.

Художествена галерия
- Казанлък

Специализирано осветление в
залите на галерията

"Разкажи ми" - интегриране на
уеб базираното приложение Mi
33-00ДКИ "Културен център Guide в дейността на ДКИ, "КЦ
21
46/20.01.2021 г. "Двореца" - гр. Балчик Двореца", гр. Балчик, по
популяризиране на движимото
културно наследство
45-00Исторически музей 22
54/21.01.2021 г. Дупница
Художествена галерия
"Петко Задгорски" Бургас
Регионален
45-0024
исторически музей 84/21.01.2021 г.
Бургас
Регионален
45-0025
археологически музей 89/22.01.2021 г.
Пловдив
23

20-009/20.01.2021 г.

45-00Исторически музей 33/18.01.2021 г. Разлог

61,44

Консервация и реставрация на
колективна гробна находка,
открита в гробница от
късноантичната епоха

61,33

Икони от Странджа и региона на
Бургас

61,33

Албум-каталог ,,По дрехите
посрещат..."

61,33

Образователна инициатива на
РАМ - Пловдив

61,22

Дигитализация и онлайн
представяне на културни
45-00-91/22-01- Общински исторически
26
ценности от Национален
2021 г.
музей - Средец
археологически резерват
"Деултум-Дебелт"

27

61,56

Нови витрини за музея в Разлог

Проектът е с
намалено
финансиране, поради
недопустимост на
разходите за някои от
дейностите, съгласно
обявените условия на
конкурса

60,44

59,89

Проектът получава
непълно
финансиране,
съгласно чл. 12, ал. 7
от Правилата

Списък на класираните проекти, които НЕ получават финансиране по
обявената конкурсна сесия на тема „Дейности по опазване и представяне
на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и
художествените галерии“ поради изчерпване на финансовия ресурс
№

Вх. № на заявлението

Наименование на
кандидатстващата
организация

Наименование на проекта

Средна
оценка

1. 45-00-95/22.01.2021 г.

Исторически музей Поморие

Оборудване на фондохранилища в ИМ Поморие

59,89

2. 45-00-40/20.01.2021 г.

Национален исторически
музей

Реставрация, консервация и експониране на
антични артефакти от фонда на НИМ

59,78

3

№

Вх. № на заявлението

Наименование на
кандидатстващата
организация

Наименование на проекта

Средна
оценка

3. 45-00-37/19.01.2021 г.

Регионален исторически
музей - Силистра

Издаване на албум "Капитан Бътлър и
Силистра. Един човек и един град през
Кримската война"

59,56

4. 20-00-18/21.01.2021 г.

ХГ ,,Асен и Илия
Пейкови" - Севлиево

Закупуване и изработка на системи за
окачване на експонати и специализирано
осветление

59,22

5. 45-00-43/20.01.2021 г.

Археологически музей
"Проф. Мечислав
Домарадски" - гр.
Септември

Оборудване на фондохранилища за
съхранение на движими културни ценности
и масов керамичен материал

59,00

6. 45-00-20/14.01.2021 г.

Исторически музей Димитровград

Проект за обновление и дизайн на
постоянната експозиция на Исторически
музей - Димитровград

58,33

7. 45-00-16/13.01.2021 г.

Регионален
военноисторически музей
- Плевен

Основни мерки в консервацията, свързани с
опазване на движими културни ценности от
Сбирка Д - Архиви, Научен архив І и ІІ при
РВИМ-Плевен са грижата за правилното
съхраняване

58,00

8. 45-00-73/21.01.2021 г.

Регионален исторически
музей - София

Модернизация на фондохранилищата и
условията за съхранение на движими
културни ценности в Регионален
исторически музей - София

57,67

9. 45-00-56/21.01.2021 г.

Регионален исторически
музей - Шумен

Нов поглед към най-старата ни история обновяване на експозиция "Праистория" и
обособяване на кът за учене чрез игра

57,44

10. 20-00-17/21.01.2021 г.

Художествена галерия
"Проф. Теофан Сокеров" Ловеч

100 години от рождението на Мирчо
Мирчев /1921-1999/ - най-големият дарител
на ХГ "Проф. Теофан Сокеров" - Ловеч

57,33

11. 45-00-57/21.01.2021 г.

Исторически музей Карлово

Разширяване на образователна програма
достъпна в дигитална среда
"Възрожденското училище разказва. Учи се
и се забавлявай"

57,33

12. 45-00-24/15.01.2021 г.

Общински исторически
музей - Брезник

Обновяване на постоянната експозиция на
ОИМ-Брезник в музеен обект "Класно
училище"

57,11

13. 20-00-16/21.01.2021 г.

Градска художествена
галерия - Пловдив

Опазване на движимото културно
наследство (съхранение на фонд Графика и
фонд Приложно изкуство)

56,33

14. 68-00-6/22.01.2021 г.

Фондация "Балканско
наследство"

Ритуалните огнища от некропола на
Аполония Понтика - консервация и
реставрация, дигитализация и представяне

56,11

15. 45-00-72/21.01.2020 г.

Регионален исторически
музей - Варна

16. 45-00-3/06.01.2021 г.

Исторически музей Казанлък

Адаптация на музейната среда и създаване
на устойчиви за съхраняване и опазване на
движимите културни ценности в Регионален
исторически музей - Варна
Обновяване оборудването на
фондохранилището на отдел "История на
Българските земи" ХV-ХІХ в. към
Исторически музей "Искра", гр. Казанлък,
съгласно новите изисквания и налагащи се
тенденции

56,11

55,78

4

№

Вх. № на заявлението

Наименование на
кандидатстващата
организация

Наименование на проекта

Средна
оценка

17. 45-00-34/19.01.2021 г.

Литературно-художествен
музей "Чудомир" Казанлък

Реставрация, консервация и дигитализация
на творчеството на Мара Чорбаджийска и
издаване на каталог с картините на Мара
Чорбаджийска

55,78

18. 45-00-66/21.01.2021 г.

Регионален исторически
музей - Търговище

Илюстрован албум "Възрожденският
квартал "Вароша" в град Търговище

55,56

19. 45-00-7/07.01.2021 г.

Исторически музей Асеновград

20. 45-00-773/23.12.2020 г.

Регионален
природонаучен музей Пловдив

21. 45-00-77/21.01.2021 г.

Археологически музей Хисаря

Пилигрим - Светите места на Хисаря.
Пътуване с добавена реалност"

55,22

22. 45-00-62/21.01.2021 г.

Регионален исторически
музей - Видин

Оптимизиране на условията за опазване,
представяне и съхранение на ДКЦ в РИМВидин

54,56

23. 45-00-48/20.01.2021 г.

Регионален исторически
музей - Пазарджик

Консервация и реставрация на движими
културни ценности от фонда на РИМПазарджик

54,33

24. 45-00-68/21.01.2021 г.

Градски исторически
музей - Самоков

"Златен извор" - том втори

54,11

25. 45-00-26/15.01.2021 г.

Исторически музей - Нова
Загора

26. 45-00-90/22.01.2021 г.

Исторически музей Стрелча

27. 20-00-12/20.01.2021 г.

Художествена галерия Добрич

Художествена галерия - Добрич виртуалният музей

52,89

Регионален исторически
музей - Добрич
Общински исторически
музей - Попово
Софийска градска
художествена галерия галерия "Васка
Емануилова"

Многоликата Адриана Будевска - да
изживеем заедно театъра

52,33

Фрагменти от човешките познания

52,22

Издаване на албум-каталог на колекцията на
галерия "Васка Емануилова"

52,00

28. 45-00-23/15.01.2021 г.
29. 45-00-49/20.01.2021 г.
30. 20-00-10/20.01.2021 г.

31. 45-00-67/21.01.2021 г.
32. 45-00-13/12.01.2021 г.
33. 20-00-13/20.01.2021 г.
34. 20-00-1/08.01.2021 г.
35. 45-00-39/19.01.2021 г.

Регионален исторически
музей - Ямбол
Археологически музей Сандански
Художествена галерия
"Елена Карамихайлова" Шумен
Художествена галерия
"Проф. Илия Петров" Разград
Национален

Издаване на представителен каталог, футляр
"Асеновград през обектива на Крум Савов"
и "Известия на Исторически музей Асеновград" ІІ том
Устойчиво съхранение на движимото
културно наследство, подобряване,
популяризиране и разширяване на
експозиционните пространство на РПНМПловдив

Създаване на подходящи условия за
опазване на движими културни ценности в
Исторически музей - Нова Загора
150 години от рождението на художника
Мильо Маринов Балтов. Рамкиране,
опазване и популяризирането на
художествени творби от фонда на
Исторически музей - Стрелча

Издаване на каталог на изложбата
"Кукерски игри - феерия от баири, магия и
мистерия"
Доставки на оборудване за
фондохранилище
Опазване и представяне на твори от фонда
на Художествена галерия "Елена
Карамихайлова"

55,33

55,22

53,67

53,22

52,00
51,11
51,11

Оборудване за съхранение на движими
културни ценности

50,89

Оптимизиране на специализираното

50,22

5

№

Вх. № на заявлението

36. 45-00-32/18.01.2021 г.
37. 20-00-20/21.01.2021 г.

Наименование на
кандидатстващата
организация
политехнически музей
Национален
природонаучен музей БАН
Художествена галерия
"Никола Маринов" Търговище

38. 45-00-97/25.01.2021 г.

Природонаучен музей - с.
Черни Осъм

39. 45-00-44/20.01.2021 г.

Регионален исторически
музей -Благоевград

40. 45-00-8/08.01.2021 г.
41. 45-00-52/21.01.2021 г.
42. 45-00-36/19.01.2021 г.
43. 45-00-47/20.01.2021 г.
44. 45-00-74/21.01.2021 г.

45. 92-00-15/18.01.2021 г.
46. 20-00-15/21.01.2021 г.
47. 45-00-45/20.01.2021 г.
48. 45-00-76/21.01.2021 г.
49. 33-00-44/19.01.2021 г.

50. 45-00-12/11.01.2021 г.
51. 45-00-50/20.01.2021 г.
52. 45-00-15/13.01.2021 г.

53. 45-00-86/21.01.2021 г.

54. 20-00-7/19.01.2021 г.
55. 45-00-64/21.01.2021 г.
56. 33-00-45/20.01.2021 г.

Музей на народните
художествени занаяти и
приложните изкуства Троян
Регионален исторически
музей - Стара Загора
Археологически музей Велики Преслав
Къща-музей "Пейо К.
Яворов" - гр. Чирпан
Общински исторически
музей - Радомир
Сдружение "Център за
неформално образование и
културна дейност АЛОС"
Художествена галерия
"Жорж Папазов" - Ямбол
Регионален исторически
музей - Смолян

Наименование на проекта
осветление в музейната експозиция
Преди 7 млн. години: появата на първите
предчовеци и значението на Балканите
(експозиция на НПМ-БАН)

49,89

Каталог "Художници в Търговище"

48,22

Реставрация и обновяване на експозиция
"Бозайници" в Природонаучен музей, с.
Черни Осъм
Движимо културно наследство и природно
богатство в Регионален исторически музей Благоевград
Актуализиране на платформа за
дигитализиране на движими културни
ценности и съхраняване на създадените бази
данни
Разработване на дигитална образователна
платформа "В света на праисторията"
Векът на цар Симеон оживява (дигитална
холограма за широката публика)
Оборудване с витрини на експозиционната
зала Къща музей "Пейо К. Яворов" - Чирпан
Дизайн и обновяване на експозиционно
пространство за временни изложби в
Общински исторически музей - град
Радомир

48,22

47,78

47,67

47,11
46,33
46,33

46,11

Образователна програма "Настолните игри
в България"

44,33

„Фото заснемане на графичния отдел от
фонда на галерията"

44,33

Музейни игри на родолюбието

44,22

"Борис Христов - свидетелства от първо
лице", печатно издание на музея
Дейности по актуализиране и
Национален
популяризиране на постоянната експозиция
антропологичен музей към
и временните изложби в Национален
ИЕМПАМ-БАН
антропологичен музей
Второ допълнено издание на албум:
Исторически музей "Чипровският килим - постланият път към
Чипровци
Бога"
Исторически музей Консервация, реставрация и дигитализация
Оряхово
на ДКЦ от фонда на ИМ-Оряхово
Популяризиране на културното наследство
Исторически музей и дейността на Исторически музей Перущица
Перущица
Маркетиране /промоция на музейна
експозиция Салон на наивистичното и
Исторически музей интуитивно изкуство и създаване на
Белоградчик
допълващи дейности, които генерират
приходи
Художествена галерия
Отпечатване на каталог "120 години от
"Илия Бешков"
рождението на Илия Бешков"
Съхраняване, експониране и
Исторически музей популяризиране на движими културни
Тутракан
ценности от фонда на Исторически музей Тутракан
Общински институт
Платната на Златю Бояджиев и Димитър
Музей "Борис Христов"

Средна
оценка

43,67

43,56

43,44
43,11
42,78

42,56

42,00

41,56
41,22
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№

Вх. № на заявлението

57. 45-00-30/18.01.2021 г.
58. 45-00-71/21.01.2021 г.

59. 92-00-24/21.01.2021 г.

60. 45-00-75/21.01.2021 г.

61. 45-00-55/21.01.2021 г.
62. 45-00-65/21.01.2021 г.
63. 45-00-46/20.01.2021 г.
64. 45-00-41/20.01.2021 г.
65. 45-00-87/21.01.2021 г.

66. 45-00-63/21.01.2021 г.

67. 45-00-42/20.01.2021 г.
68. 45-00-94/22.01.2021 г.
69. 92-00-23/21.01.2021 г.
70. 26-00-26/21.01.2021 г.
71. 26-00-28/21.01.2021 г.
72. 45-00-92/22.01.2021 г.
73. 26-00-30/21.01.2021 г.

Наименование на
кандидатстващата
организация
"Старинен Пловдив"
Регионален исторически
музей - Плевен
Регионален исторически
музей - Кърджали

Наименование на проекта

Средна
оценка

Киров оживяват чрез дигиталните
технологии
3D - холограма Гена Димитрова

Дигитализация на фонд "Християнско
изкуство"
Проучване, изследване, консервация и
реставрация на двустранни икони от фонда
Асоциация на
на Националния църковен историкореставраторите в България
археологически музей при Светия Синод на
БПЦ
Подобряване стандартите за съхранение на
експонатите в постоянната експозиция на
Национален-парк музей
Национален парк-музей "Шипка-Бузлуджа",
"Шипка-Бузлуджа"
разположена в Паметника на свободата на
връх Шипка
"Нека ви разкажем още нещо" Исторически музей интерактивна изложба с 3D добавена
Правец
реалност в Исторически музей - Правец
Обогатяване на постоянната експозиция на
Регионален етнографски
Регионален етнографски музей - Пловдив с
музей - Пловдив
интерактивни елементи
Дейности по опазване и представяне на
Исторически музей движимото културно наследство в
Харманли
Харманли и региона
Регионален исторически
Музейна школа "Знам и мога"
музей - Перник
Специализиран музей за
резбарско и зографско
По стъпките на тревненските майстори
изкуство - Трявна
Изработване и реализация на проект за
етнографска изложба в Къща Москояни и
Музей "Старинен
идентификация на постъпилите
Несебър"
етнографски материали в Музей "Старинен
Несебър
Регионален исторически
Оборудване на част от фондохранилищата
музей - Сливен
на РИМ-Сливен
Общински културен
Опазване и визуално представяне на
институт Музей – гр. Бяла, движимото културно наследство в ОКИ
област Варна
Музей - гр. Бяла, област Варна
Федерация на културноЗа планината, свободата и стадата. Пътят на
просветните дружества на
каракачаните в две столетия
каракачаните в България
Скрибенс - медийна група
Екфразис - 2
ООД
"Росина Пенчева" ЕООД
Спомни традицията: Музеен сувенир Етър
Дигитализация и интерактивно експониране
Исторически музей на движими културни ценности от фонда на
Петрич
ИМ - Петрич
Лаборатория по фотограметрия:
РУБЕКУЛА ООД
дигитализиране на музейното културно
наследство

40,67
40,11

39,89

39,22

38,89

38,56

38,44
37,22
36,89

36,11

35,89
35,56

34,56
29,78
29,22
25,78

24,33

Списък на проектите по обявената конкурсна сесия на тема „Дейности по
опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните
изкуства в музеите и художествените галерии“, които НЕ са допуснати до
конкурсната процедура с посочени мотиви
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№
по
ред

1

2

Наименование на
кандидатстващата
организация

Наименование на проекта

Мотиви

20-00-2/11.01.2021 г.

Градска художествена
галерия "Борис
Георгиев" - Варна

Обновление на
фондохранилище за
съхранение на картини и
закупуване на оборудване за
климатизацията му

Не е спазен срокът за реализация
на проекта, посочен в обявата

20-00-4/14.01.2021 г.

Художествена галерия
"Димитър Добрович" Сливен

Закупуване на
влагоабсорбатори и
овлажнители за
фондохранилище

Не са попълнени всички полета
от Приложение № 2 – Формуляр
за кандидатстване към чл. 6, ал.
1, т. 1 от Правилата

1. Система за окачване на
картини.
2. 3D разходка из галерията.
3. Стелажи за
фондохранилищата на ХГ
"Атанас Шаренков" –
Хасково.
4. Специализирани магазини
за материали за реставрация

Не е спазен срокът за реализация
на проекта, посочен в обявата

Входящ №

3

20-00-3/14.01.2021 г.

Художествена галерия
"Атанас Шаренков" Хасково

4

45-00-28/15.01.2021
г.

Музей на Възраждането
Нов живот за живописното
"Иларион
богатство на Елена
Макариополски" - Елена

5

26-00-23/20.01.2021
г.

Изложба ЕООД

Ван Гог - 100 рисунки - за
пръв път в България

Не е подадено Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1, т. 1 от
Правилата – Заявление

6

45-00-53/21.01.2021
г.

Къща музей "Петя
Дубарова"

Дигитализация, представяне
и обновяване на експозиция
с образци от фонда на къща
музей "Петя Дубарова"

Проектът не е подписан от
лицето, представляващо
организацията

7

26-00-27/21.01.2021
г.

ФУЛ МУУН УЛФ
ЕООД

ПЛАСТИКИ И
СКУЛПТУРИ ОТ
АНИМАЦИОННИ ФИЛМИ

8

33-00-53/21.01.2021
г.

Национален
археологически
институт с музей - БАН

Създаване на концепция за
нова експозиция на НАИМ БАН чрез прилагане на
европейски опит и практики

9

92-00-21/21.01.2021
г.

Национален научноекспедиционен клуб ЮНЕСКО

Дигитализация на музейни
ценности от Музеен
комплекс - Банско

10

68-00-5/21.01.2021 г.

Фондация Ценности

Българката и магията на
традиционните занаяти и
обреди

В Приложение № 2 – Формуляр
за кандидатстване липсва
подпис и печат на лицето, което
представлява организацията

Проектът не отговаря на темата
на обявената сесия – не е
насочен към дейности по
опазване и представяне на
движимото културно наследство
и визуалните изкуства в музеите
и художествените галерии.
Некоректно попълнени суми в
Приложение № 2 към чл. 6, ал.
1, т. 1 – Формуляр за
кандидатстване и Приложение
№ 5 към чл. 6, ал. 1, т. 5 от
Правилата - Бюджет
Не са попълнени всички полета
от Приложение № 2 към чл. 6,
ал. 1, т. 1 от Правилата –
Формуляр за кандидатстване
Приложение № 2 към чл. 6, ал.
1, т. 1 от Правилата – Формуляр
за кандидатстване не отговоря
на образеца, утвърден с
правилата. Приложение № 5към
чл. 6, ал. 1, т. 5 от Правилата Бюджет не отговоря на образеца,
утвърден с Правилата. Изложба
със същото наименование и
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№
по
ред

Входящ №

Наименование на
кандидатстващата
организация

Наименование на проекта

Мотиви
куратор е реализирана през
ноември 2020 г.

11

45-00-85/21.01.2021
г.

12

26-00-29/21.01.2021
г.

13

26-00-31/21.01.2021
г.

14

76-00-38/21.01.2021
г.

15

62-00-14/22.01.20201
г.

16

62-00-17/25.01.2021
г.

Исторически музей Дряново

Туристически справочник за
музейните експозиции и
културно-историческите
забележителности в град
Дряново

В Приложение № 2 към чл. 6, ал.
1, т. 1 от Правилата – Формуляр
за кандидатстване, липсва
подпис и печат на лицето, което
представлява организацията

Проектът не отговаря на темата
на обявената сесия – не е
насочен към дейности за
С четка - дигитално и
Джи енд Джи 55" ЕООД
опазване и представяне на
интерактивно
движимото културно наследство
и визуалните изкуства в музите
и художествените галерии
Проектът не отговаря на темата
на обявената сесия - не е
насочен към дейности за
Дурмана ЕООД
Арт депозитар
опазване и представяне на
движимото културно наследство
и визуалните изкуства в музите
и художествените галерии.
Проектът не отговаря на темата
Народно читалище
на обявената сесия и
"Развитие-1869 г." Последвай миналото
организацията не е вписана в
Враца
Регистъра по чл. 14 от ЗЗРК
Обособяване и социализация Проектът не отговаря на темата
на ново музейно
на обявената сесия - не е
Сдружение с
експозиционно пространство насочен към дейности за
нестопанска цел в
във Военен клуб - Враца опазване и представяне на
обществена полза
музейна сбирка "35
движимото културно наследство
"ТЕМП-АРТ"
Врачански пехотен полк и
и визуалните изкуства в музите
Гарнизон Враца"
и художествените галерии
Проектът не отговаря на темата
на обявената сесия - не е
насочен към дейности за
опазване и представяне на
Сдружение за
движимото културно наследство
съвременно изкуство и
ДЕПО ПИСТОЛЕТ
и визуалните изкуства в музите
култура - ЕСКИМО
и художествените галерии и е
подаден извън посочения в
обявата срок. Посочените
мотиви в придружаващото
проекта писмо не са приети
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