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MOB-117-3-

2-18-

ORG1617-12

Музика, Танц, 

Фолклор

СУ"Любен 

Каравелов" 

Училище

https://soul

karavelovp

d.com/

Ансамбъл Тракийска 

младост - посланик на 

българската култура в 

Прага 07-12-18 15-12-18

Република 

Чехия, Прага 7370 3500

MOB-117-3-

2-18-

ORG1047-9 Фолклор

Фондация 

"ФОЛКЛОР" 

Фондация -

Участие в 6-ти 

международен 

фолклорен фестивал 

Перлата на Дунав 

Будапеща, Унгария 09-11-18 12-11-18

Унгария, 

Будапеща 9976 3976

MOB-117-3-

2-18-

IND1536-2 Литература

Георги Георги 

Гроздев Гроздев -

Пътуване до о. Родос, 

Република Гърция по 

покана на 

Международния 

писателски и 

преводачески център 03-11-18 23-11-18

Гърция,        о. 

Родос 840 840

Списък с резултати по програма „Мобилност, Период трети“ 

Модул „Непрофесионални културни организации и артисти“

2500

Проектът предлага музикална програма, 

представяща  фолклорните традиции и 

обичаи от различни региони на България. 

Участието е важно с оглед 

популяризирането на Пловдив като 

Европейска столица на културата през 

2019г. в рамките на ежегодния коледен 

базар в Прага. Поканата е от БКИ - Прага, 

който поема разходите на ансамбъла на 

място. Има възможност за осигуряване на 

по-икономичен транспорт. Проектът е 

одобрен за финансиране с редукция на 

бюджета.

3

1

Пътуването до писателската резиденция на о. Родос в Международния писателски и преводачески център е свързано с представяне на творчеството на 

Георги Гроздев в среща с гръцката публика и интервюта по теми, свързани с взаимния балкански и европейски културен диалог между културите.

Българският културен институт в Прага предлага културна програма по време на традиционния коледен базар, организиран ежегодно от Община 

Прага. В рамките на проявата ансамбъл Тракийска младост- Пловдив ще представи този проект на Старомнестския площад. Проектът включва 

спектакъл Стари ноти на млади струни. Събитието е част от културния календар на Прага и ще насочи вниманието върху Пловдив 2019-

европейска столица на културата .

2
Участие в 6-ти Международен Фолклорен Фестивал Перлата на Дунав гр. Будапеща, Унгария от 9-12 ноември 2018 година. Представяне на 

автентични фолклорни хора от няколко фолклорни области на България - Тракийска, Шопска, Добруджанска.

3500

Проектът отговаря на приоритетите и 

изискванията на Програма Мобилност на 

Национален фонд Култура. Поради 

ограничения в средствата на сесията, 

проектът е одобрен за финансиране с 

редукция на бюджета.

Проектът предвижда многообразие от 

дейности - представяне на книга, 

набиране на материали за нова творба, 

интервюта за сп. "Литературни Балкани". 

Ще бъдат осъществени взаимнополезни 

делови контакти за популяризиране

на български автор с превод на гръцки 

език, непознати досега на гръцката

публика. Проектът е одобрен за 

финансиране.

840

https://soulkaravelovpd.com/
https://soulkaravelovpd.com/
https://soulkaravelovpd.com/


MOB-117-3-

2-18-

IND0959-13 Фотография

Георги Бойков 

Бонев -

Пребиваване към 5та 

програма на Джеджу 

Фондация за Изкуства и 

Култура за изгряващи 

артисти 01-11-18 30-11-18 Джеджу, Корея 3425 1300

MOB-117-3-

2-18-

IND1607-15 Музика

Петър Ангелов 

Македонски -

Участие на Дуо Надежда 

Цанова и Петър 

Македонски в конкурс 

The Art of duo, в Болдър, 

Колорадо, САЩ 11-10-18 14-10-18

Болдър, 

Колорадо, САЩ 4577 3782

MOB-117-3-

2-18-

ORG1649-17

Изящни 

изкуства, 

Кураторска 

дейност

Дарик радио АД 

АД -

Изложба Колекция 

ДАРИК 11-10-18 30-10-18

Франция, 

Париж 3500 930

MOB-117-3-

2-18-

IND1542-18 Театър

Милена 

Людмилова 

Илиева -

Участие на студенти от 

ЮЗУ Неофит Рилски, 

Благоевград в VII 

Международен А-

Фестивал, Тарту, Естония 10-10-18 16-10-18 Тарту, Естония 3266 3266

5

4

6

Проектът предлага обещаващи 

възможности за кандидата за 

разширяване на международните 

контакти и видимост на българско 

сценично изкуство зад граница. 

Фестивалът поема разходи на място на 

участниците, което свидетелства за 

ангажираност. Поради ограничените 

средства на сесията, проектът е одобрен 

за финансиране с редукция на бюджета.

Поканата от БКИ Париж е твърде 

неформална, без конкретни параметри за 

участие. Липсва информация за събитието 

и организатора. Не са предоставени 

важни документи за кандидатурата, като 

информация за събитието (Приложение 

2), и ценова оферта за пътуването. 

Кандидатурата е неубедителна, поради 

което проектът е неодобрен за 

финансиране.

Експониране на изложба от избрани творби от колекцията на ДАРИК РАДИО в Българския културен институт в Париж.

След успешното представяне на представлението Любовни усмивки на 35 Международен фестивал РИТУ в Лиеж, Белгия, студентите от ЮЗУ Неофит Рилски 

получиха покана за участие в VII Международен А-Фестивал, Тарту, Естония. Представлението включва двете малки комедии Предложение и Мечка на 

големия новатор в театъра А.П. Чехов.

Кандидатът представлява млад, 

обещаващ музикален състав, който е 

получил покана и подкрепящо писмо от 

значим американски музикален форум. 

Събитието има конкурсен характер, което 

ще подпомогне за в бъдеще кариерата на 

кандидатите. Поради възможността да се 

осигури по-икономичен транспорт, 

проектът е одобрен за финансиране с 

редукция на бюджета.

1300

3000

7

Интересен и обещаващ фотографски 

проект. Ще има принос към развитие на 

капацитета на кандидата и към 

представяне на българска фотография в 

международен контекст. Темата е 

любопитна и нетрадиционна. Кандидатът 

е преминал през процес на селекция, а 

проектът е единственият, свързан с 

фотография в сесията. Представените 

документи съответстват на изискванията 

на НФК. Проектът е одобрен за 

финансиране.

0

Проектът предвижда участие на носителите на наградата Музикант на годината, в категория Ансамбъл на година Петър Македонски - тромпет и Надежда 

Цанова - пиано, в престижния конкурс за дуо The Art of duo в Болдър, Колорадо. По покана на организаторите дуото ще изпълни произведения от български и 

чуждестранни композитори, някои от които специално аранжирани за музикантите. Конкурсът се провежда в три тура.

5та Международена програма подготвена от Джеджу Фондация за Изкуства и Култура, Южна Корея с цел развитие на любителско творчество и подпомагане 

на изграждане на многотрайни дълготрайни контакти за изгряващи артисти.

1800



MOB-117-3-

2-18-

ORG1609-16 Театър

Сдружение 

Феникс 2009 

Сдружение

http://www

.phoenix20

09.ngobg.in

fo/ Фениксите в Лом 24-09-18 30-09-18 Лом 2274 2274

MOB-117-3-

2-18-

ORG1592-3

Културно 

наследство

"Фолклорен 

ансамбъл " 

Търновче" 

Сдружение -

Участие на Сдружение 

ФА Търновче- танцов 

клуб Търновград, в ХV 

фестивал Luoyang Heluo 

2018,Китай 17-09-18 27-09-18

Китай,гр. 

Луоянг 45640 4000

MOB-117-3-

2-18-

ORG1610-4

Културно 

наследство, 

Танц, Фолклор

Сдружение с 

нестопанска цел в 

обществена полза 

Ансамбъл 

http://zago

rche.bg

Българските общности в 

Швейцария отбелязват 

110 години от 

независимостта на 

Швейцария, 

Цюрих 12-09-18 18-09-18 5250 4000

MOB-117-3-

2-18-

ORG1580-19

Музика, Хорово 

изкуство

Сдружение 

"Децата на 

Орфей" 

Сдружение

https://ww

w.facebook

.com/voice

soforpheus

/

Участие на камерна 

формация Гласовете на 

Орфей в Международен 

хоров конкурс Ливиу 

Борлан 2018, Бая Маре, 

Румъния

Бая Маре, 

Румъния 06-09-18 09-09-18 2672 2670

Фестивалът Luoyang Heluo за култура и туризъм е значимо международно ежегодно културно събитие, стартирало през 2003 г. Провежда се в гр. Луоянг 

,Китай през септември месец, вече 15-та поредна година . Фестивалът се провежда под егидата на на Китайската национална администрация по туризъм.

Ансамбъл Загорче ще пътува до Цюрих за 2 участия с група от 33 участника и 3 ръководители по покана на българските общности в Цюрих за отбелязване на 

110 г от обявяване на Независимостта на България и 180г от рождението на Митрополит Методий Кусев. В резултат на изпълнението на проекта ще се 

установи устойчив културен обмен и представяне на българския фолклор в чужбина. Ще се затвърдят позициите ни на посланик на българските традици и 

култура.

10

9

8
Театрална формация Феникс- Варна ще вземе участие в конкурсната програма на Фестивала на любителските театри на името на Кръстю Пишурка- Лом, 2018 

от 24 до 30 Септември организиран от Община Лом с адаптираната постановка Милионерът по Йордан Йовков.

11

Камерна формация Гласовете на Орфей е селектирана за участие като единствен български състав в Международния хоров конкурс Ливиу Борлан, Бая Маре, 

Румъния - едно от най-значимите хорови и музикални събития в Република Румъния. Конкурсът е специално насочен към непрофесионални състави с 

изключение на диригента. Събитието е част от културната програма на град Бая Маре - Европейска столица на младежта 2018г.

Проектът има важни социални 

измерения, свързани с включването на 

участници с увреждания в културния 

живот.  Кандидатът има амбиция да 

развива дейност,

която мотивира и вдъхновява младежите 

в местната общност, че

независимо от здравния статус и 

социалното положение , всеки може да се

занимава с изкуство. Проектът е одобрен 

за финансиране.

0

Независимо от високата оценка за 

събитието, проектът е неубедителен, и не 

предоставя значими аргументи за 

подкрепа. Бюджетът многократно 

надвишава исканата от НФК сума, а не са 

предоставени доказателства за 

съфинансиране. Всичко това прави 

проекта рисков по отношение на 

практическата реализация. Бюджетът не е 

подготвен съгласно изискванията на НФК 

и включва недопустими разходи. 

Проектът е неодобрен за финансиране.

0

Поканата от страна на фестивала не 

предполага покриване на разходи, 

обвързани с престоя на  формацията. 

Бюджетът, който гарантира 2 лв. собствен 

принос, не предполага яснота относно 

престоя в Бая Маре, Румъния. Проектът е 

неодобрен за финансиране.

0

Въпреки възможността и важността 

Ансамбъл "Загорче" да представи своята 

дейност в Цюрих, проектът не отговаря на 

някои от приоритетите на програма 

"Мобилност".  Има неяснота относно 

конкретиката на целите и същността на 

гостуването. Проектът е неодобрен за 

финансиране.

2274

http://www.phoenix2009.ngobg.info/
http://www.phoenix2009.ngobg.info/
http://www.phoenix2009.ngobg.info/
http://www.phoenix2009.ngobg.info/
http://zagorche.bg/
http://zagorche.bg/
https://www.facebook.com/voicesoforpheus/
https://www.facebook.com/voicesoforpheus/
https://www.facebook.com/voicesoforpheus/
https://www.facebook.com/voicesoforpheus/
https://www.facebook.com/voicesoforpheus/


MOB-117-3-

2-18-

ORG0656-11 Фолклор

Народно 

читалище "Христо 

Смирненски - 

1889" Читалище

https://zlatl

ib.alle.bg/ Приморска перла Приморско 03-09-18 05-09-18 1190 1190

MOB-117-3-

2-18-

ORG0765-5 Танц

Народно 

читалище "Христо 

Ботев 1884", гр. 

Ботевград 

Читалище -

България в Европейските 

дни на музиката

Германия, 

гр. Бьозел 03-09-18 12-09-18 9672 4000

MOB-117-3-

2-18-

ORG0995-1 Литература

Народно 

читалище 

"Родопска искра 

1880" Читалище

http://www

.rodopskais

kra1880.co

m/

Фолклорен ансамбъл 

Орфей и родопският 

фолклор- традиция и 

бъдеще.

Република 

България. 

град 

Приморска 

перла 01-09-18 04-09-18 1600 1600

MOB-117-3-

2-18-

ORG1638-14 Фолклор

НЧ "Пробуда 

1927" - с. 

Самораново 

Читалище -

Самодейците от Народно 

читалище Пробуда 1927 - 

с. Самораново, на 

сцената на Национални 

фолклорни празници 

Приморска перла - 01-

04.09.2018 г., гр. 

България, 

Приморско 01-09-18 05-09-18 1650 1650

НЧ Пробуда 1927 - с. Самораново получи покана от организаторите на НФП Приморска перла, гр. Приморско, да се включи в тазгодишното издание на 

фолклорното събитие. В периода 01-04.09.2018 г., самодейците от читалището ще представят репертоара си. С подкрепата на НФК към министерство на 

Културата, ще обезпечим транспортните разходи по пътуването.

IV-тото издание на национални фолклорни празници Приморска перла се провежда под мотото - От Гоце Делчев до Родопите, Тракия и Индже войвода 

Организатор на събитието е Община Приморско, включени са в културния календар на Министерство на културата. Организират се с конкурсен характер.

Участие на Мажоретен състав - Ботевград в 56-тото издание на Европейски дни на музиката - гр. Бьозел, Германия, 06-09.09.2018г. Това е изключително 

мащабен Международен фестивал с конкурсен характер, който във времето на своето съществуване е посрещнал над 100 000 музиканти и танцьори от 

различни нации.

Поканата е отворена и не предполага 

изричното участие на Фолклорен 

ансамбъл "Орфей". Предоставените 

документи не дават яснота за датите на 

пътуване както и за това кои са 

участниците в ансамбъла. Проектът е 

неодобрен за финансиране.

Поканата е отворена и не предполага 

изричното участие на НЧ "Пробуда 1927".  

Бюджетът не е изготвен коректно и не 

показва как ще бъдае набавена 

останалата част от сумата, нужна за 

престоя между 01-04.09. Няма и яснота 

относно избрания транспорт. Проектът е 

неодобрен за финансиране.

Пътуването на Народно читалище "Христо 

Ботев 1884" и вземането на участие в 

толкова утвърден форум е добра 

възможност за участниците в събитието. 

Според предоставените документи става 

ясно, че предстои да се отправи покана 

към мажоретния състав, а това не 

гарантира категоричност на гостуването 

им. Поради тази причина проектът е 

неодобрен за финансиране.

0

Поканата е отворена и не предполага 

изричното участие на Народно читалище 

"Христо Смисрненски 1889". Бюджетът не 

е изготвен според критериите на 

програмата и има неяснота относно 

осигуряването на средства за останалата 

част от разходите. Проектът е неодобрен 

за финансиране.

15 0

12

14

13

0

0

Фолклорен ансамбъл Орфей и родопският фолклор- традиция и бъдеще. С това име този проект представлява една своеобразна фолклорна програма 

изготвена от Фолклорен ансамбъл Орфей към Народно читалище Родопска искра 1880, която ще бъде изнесена в град Приморско на националния фестивал 

Приморска перла 2018.

https://zlatlib.alle.bg/
https://zlatlib.alle.bg/
http://www.rodopskaiskra1880.com/
http://www.rodopskaiskra1880.com/
http://www.rodopskaiskra1880.com/
http://www.rodopskaiskra1880.com/


MOB-117-3-

2-18-

ORG1606-8

Културно 

наследство, 

Музика, 

Фолклор, 

Хорово 

изкуство

Фолклорна 

вокална 

формация 

Дилмана 

Сдружение

https://ww

w.facebook

.com/Folklo

reFormatio

nDilmana/

Участие в IX 

Международен фестивал 

за фолклорна музика и 

танци Фестивални дни 

Будва

Черна гора, 

Будва 24-08-18 30-08-18 3870 2910

MOB-117-3-

2-18-

ORG0944-6 Фолклор

Народно 

читалище 

„Бъднина 1982” 

Сдружение

http://badn

ina.com/chi

t/

Шопкиня - претворени в 

песен

Унгария, 

Будапеща 02-08-18 05-08-18 8451 3100

MOB-117-3-

2-18-

ORG1538-10 Фолклор

Народно 

читалище "Св. св. 

Кирил и Методий 

1882" Читалище -

УЧАСТИЕ НА ПТС 

СЕВЕРНЯЦИ В ШЕСТИ 

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛК 

ФЕСТИВАЛ- ОЖАРОВ 

МАЗОВИЕЦКИ 2018 - 

Полша

ПОЛША, 

ОБЩИНА 

ОЖАРОВ 

МАЗОВИЕЦ

КИ 01-08-18 05-08-18 5729 3500

ОБЩО 

ИСКАНА 

СУМА

48488 15214

016

17

18

0

Поканата за събитието е 

непредставителна, а участието от страна 

на ФГ "Шопкиня" не предполага изрично 

участие и устойчиви резултати. Поради 

тези причини проектът е неодобрен за 

финансиране.

За своето представяне съставът подготвя участието си с музикална програма, включваща обработки на народни песни, направени от именити български 

композитори и автентичен фолклор от различните фолклорни области на България. Идеята на фестивала е представяне на различните култури, музикални 

традиции и фолклор чрез културен диалог и обмен.

Участие на професионален танцов състав Северняци към НЧ Св. Св. Кирил и Методий - гр. Попово в VI Международен фолк фестивал - Ожаров Мазовиецки 

2018 - Община Ожаров Мазовиецки, Полша.

Фолклорът и традициите са неразделна част от бита и културата на един народ. Настоящият проект цели представянето на уникалния български фолклор на 

международна сцена. ФГ Шопкиня ще изпее българските народни песни - красиви, мелодични и запомнящи се, пред многообразната и многонационална 

публика.

0

Според предоставената покана от 

организаторите на фестивала те поемат 

разходите за гориво според правилата на 

фестивала на полска територия. Поради 

мащабите на събитието (неговият 

локален харакер) и фактът, че съставът не 

се възползва от предоставената 

възможност за покриване на транспортни 

разходи, проектът е неодобрен за 

финансиране.

Въпреки значимостта на пътуването, 

осигурените медийни партньори и 

изрядно оформените документи, 

участието на Фолклорна вокална 

формация "Дилмана" в рамките на 

международния фестивал в Будва, не 

предполага устойчиви резултати. 

Проектът е непредложен за финансово 

подпомагане поради недостиг на 

средства.

https://www.facebook.com/FolkloreFormationDilmana/
https://www.facebook.com/FolkloreFormationDilmana/
https://www.facebook.com/FolkloreFormationDilmana/
https://www.facebook.com/FolkloreFormationDilmana/
https://www.facebook.com/FolkloreFormationDilmana/
http://badnina.com/chit/
http://badnina.com/chit/
http://badnina.com/chit/

