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Списък с резултати по програма „Мобилност, СЕСИЯ 1 / 2019 г.“ 
Модул „Непрофесионални културни организации и артисти“

ВХОДЯЩ 
НОМЕР

Област от 
изкуството Жанр Кандидат

Интернет 
страница Име на проект

Място на 
реализация Начало Край

Общ 
бюджет

Сума от 
НФК

Отпусната 
сума Мотивация

MOB-126-
1N-19-

ORG1874-1

Фолклор, 
културно 

наследство
Фолклор

НЧ"ГЕОРГИ С. 
РАКОВСКИ 1947" -

Участие на НЧ Георги Сава 
Раковски- 1947  в 

Международен Фолклорен 
фестивал Волвис

с.Мугла, 
България, гр. 

Ставрос 
РГърция

01.04.2019 30.06.2019 900 800 0 Въпреки че се оценява дейността на фолклорна група 
Мугла, в този проект липсва специална покана за 

участие. Според регламента на фестивала участието на 
всяка група е само в рамките на 10 мин. Проектът не 
отговаря на целите на програмата и не е одобрен за 

финансиране. 

Представяне на обичая Среде лето  от фолклорна група Мугла на Международния фестивал Волвис, град Ставрос,Гърция. 
Групата ще покаже  автентичен обичай, датиран от времето на траките, съхранен от читалищните дейци. Обичаят, характерен за региона е свързан с  изпращане на 
слънцето към зимата, и традиционно се изпълнява в  началото на месец август.

MOB-126-
1N-19-

ORG1913-2

Музика, 
Танц -

НАРОДНО 
ЧИТАЛИЩЕ 

"СИМОНА 2002" 
- ЗАЕДНО В ЕВРОПА

Словакия, 
Братислава 25.07.2019 27.07.2019 3000 2400 2400 Световният ромски фестивал в Братислава е утвърдено 

събитие и си поставя високи цели. Ансамбъл 
ШУКАРИПЕ и оркестър имат специална покана за 

участие, като ангажиментът на домакините е 
потвърден и с частично поемане на разходите по 

гостуването. Представеният бюджет е реалистичен. 
Проектът е одобрен за финансиране.Получена е покана за участие на Ансамбъл ШУКАРИПЕ и оркестър, които ще участват на световен ромски фестивал в Братислава Словакия. Подготовката ще стартира 

в началото на месец юли 2019 година. НЧ Симона 2002 ще представи България и ще популяризира ансамбъла в цяла Европа. Ансамбълът се състои от 6 девойки и 
оркестър от 6 младежи и двама ръководители.

MOB-126-
1N-19-

ORG1878-3

класическа 
музика

УЧИЛИЩНО 
НАСТОЯТЕЛСТВО 

ПРИ 
НАЦИОНАЛНО 
УЧИЛИЩЕ ПО 
ИЗКУСТВАТА 

"ПРОФ. ВЕСЕЛИН 
СТОЯНОВ" - РУСЕ 

СДРУЖЕНИЕ 

Европа - изкуството ни свързва - 
концерт и изложба на ученици 
от НУИ Проф. Веселин Стоянов - 

Русе във Варшава по повод 
Деня на Европа 

Полша, 
Варшава 06.05.2019 30.06.2019 3820 3820 3820

По покана на Български културен институт - Варшава 
ученици от НУИ - Русе ще участват в организирания от 

института Фестивал на младите дарования на България. 
Те ще се представят с концерт и изложба по повод  
Деня на Европа с внимателно подбрана програма. 

Проектът дава широка видимост на участниците и е от 
значение за тяхното професионално израстване. Той е 

много убедително и цялостно изготвен и представя 
реалистичен бюджет. Проектът е одобрен за 

финансиране.С Проекта Европа - изкуството ни свързва - концерт и изложба на ученици от НУИ Проф. Веселин Стоянов - Русе във Варшава  Национално училище по изкуствата - 
Русе, съвместно с Български културен институт - Варшава, ще отбележи Деня на Европа в един от емблематичните европейски културни центрове. Концертът ще се 
състои  в залата на Кралския театър в Дворцовия комплекс, а изложбата ще бъде експонирана в БКИ - Варшава и в Галерията в гр. Торун.
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MOB-126-
1N-19-

ORG0979-4

танцово 
изкуство

НАРОДНО 
ЧИТАЛИЩЕ"

НАПРЕДЪК 1895" 
 С танците на Мраката

Италия, 
Римини 16.05.2019 19.05.2019 15500 5000 0

ФА Етнофолк демонстрира голяма активност, но в 
случая липва специална покана за участие; то е по 
заявка и проектът е по-скоро с туристическа цел. 

Проектът не е одобрен за финансиране.Участието на ФА Етнофолк към Народно читалище Напредък 1895 гр. Радомир в XI-ти Международен фолклорен фестивал в Римини, Италия е етап от творческото 
израстване на колектива, като основната цел на пътуването  е  представяне на българската танцова култура чрез характерни за нашата област танци.

MOB-126-
1N-19-

ORG0040-5 

Театър
Комедия и 

сатира

ФОНДАЦИЯ 
АРКАДИЯ 

ФЮЖЪН АРТ 
ФОНДАЦИЯ

ФИЛМИРАНА ПРОВИНЦИЯ по 
разкази на Чудомир на XXII 

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА 
ЛЮБИТЕЛСКИТЕ КОМЕДИЙНИ 

ТЕАТРИ, ПАНТОМИМА И 
САТИРА ВЕЛКО КЪНЕВ 

ТОПОЛОВГРАД 2019

България, 
Тополвград 13.05.2019 19.05.2019 1345 1200 650 Проектът дава възможност за участие на младежката 

театрална трупа на Театрална работилния "Мариан 
Бачев и Аркадия Фюжън Арт" в селекцията на 

международен любителски театрален фестивал по 
покана на организаторите. Поради ограничените 
средства на програмата проектът е одобрен за 

финансиране с редукция на бюджета и с препоръка за 
по-икономичен превоз. Спектакълът ФИЛМИРАНА ПРОВИНЦИЯ е създаден по повод 50 годишнината от смъртта на Чудомир. Има реализирани над 20 представления и е носител на 

множество награди от фестивали, сред които ГОЛЯМАТА НАГРАДА за спектакъл на името на Кръстьо Пишурка и ГОЛЯМАТА НАГРАДА за цялостно представяне на 
името на Отец Паисий.

MOB-126-
1N-19-

IND1904-6 

Визуални 
изкуства фотография

АНА АНГЕЛОВА 
ЕВСТАТИЕВА    

Симпозиум по опазване на 
фотографии

Хърватска, 
Загреб 22.05.2019 24.05.2019 1500 568 0 Проектът не се отнася към непрофесионалния модул. 

Въпреки значимостта на темата, проектът остава с 
много тесен обхват. Не е ясно описано как кандидатът 

ще участва в събитието, както и неговите цели на са 
достатъчно аргументирани.  Проектът не е одобрен за 

финансиране.  
Целта на симпозиума е да се създаде дискусия за по-нататъшното запазване на фотографските материали в региона, да спомогне за създаването на повече 
възможности за професионално развитие, достигане до други професионалисти, укрепване на връзките между специалистите.

MOB-126-
1N-19-

ORG1547-7 

Фолклор, 
културно 

наследство

Маскарадн
и игри  тип 

Обреди

ЧИТАЛИЩЕ 
"ИЗГРЕВ 1958Г."С. 

ДЖИНОТ 
ЧИТАЛИЩЕ 

кукерска група  2019 Карнобат 20.07.2019 20.07.2019 200 200 200 Липсва детайлна информация за събитието. Въпреки 
това комисията оценява неговите качества да 

съхранява и продължава българските традиции. 
Събитието e от важно значение за местната общност. 

Бюджетът е реалистичен. Проектът е одобрен за 
финансиране.

кукерска група при Народно Читалище ИЗГРЕВ 1958 с. Джинот, общ. Стралджа
представя обичите заораване, засяване, благословия на булката, раждане и борба с мечката 
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MOB-126-
1N-19-

ORG1254-8 

Фолклор, 
културно 

наследство

НЧ "СВ.СВ.КИРИЛ 
И МЕТОДИЙ - 

1933" ЧИТАЛИЩЕ 
(АНТОАНЕТА 

ПЕТРОВА - 
ПРЕДСЕДАТЕЛ)    

Етнографските области нямат 
граници- имат общо бъдеще

Р България, гр.
Бяла, гр.Варна 21.06.2019 23.06.2019 2240 2240 0

Не е представена убедително значимостта от участието 
на двете групи във фестивала. Събитието не е с 

представителен характер. Проектът не е одобрен за 
финансиране. 

Женска фолклорна група, Танцовата формация и Група за стари шлагери ще вземем
участие на Национален събор на читалищата в гр.Бяла и на Международен фестивал в
гр.Варна. В концертите ще представим местния фолклор, ще участваме на кръгла
маса по актуални читалищни проблеми и обмяна на успешни практики, ще създадем
нови познанства и партньорства.

MOB-126-
1N-19-

ORG1304-9

Музика, 
Танц

НАРОДНО 
ЧИТАЛИЩЕ 

СВЕТЛИНА 1938 
ЧИТАЛИЩЕ

Неделински двуглас -  наше 
ценно съкровище

Македония - 
Охрид 01.04.2019 31.08.2019 2720 2720 0 Липсват убедителни аргументи за значимостта на 

събитието и участието. Кандидатурата не заявява 
потенциал за изграждане на устойчиви контакти и 

постигане на дългосрочен ефект за кандидата. 
Проектът не е одобрен за финансиране.

Популяризиране и разпространение на специфичния неделински двуглас и представяне на автентичен фолклор от извора.

MOB-126-
1N-19-

ORG1891-
10

Театър
НЧ "АСЕН 

ЗЛАТАРОВ 1940" 
ГР. БУРГАС 

Младежка театрална трупа 
Валери и приятели  към НЧ 
Асен  Златаров 1940  Бургас

Република 
България, гр. 

Враца
14.06.2019 18.06.2019 5000 3500 0

Осъществяването на проекта е важно събитие за 
кандидатите. Въпреки, че в бюджета се наблюдава 

лоша структура, проекта е одобрен като РЕЗЕРВА №1, с 
бюджет 2000 лева. Препоръчва се при последващо 

кандидатстване да се подготви по-внимателно 
включената документация и да се работи с по-

конкретна аргументация. Проектът не е одобрен за 
финансиране поради липса на средства.

Младежка театрална трупа Валери и приятели е  детско юношеска трупа в Бургас. Създадена  на 01.10. 2014 г. от Валери Еличов, актьор в Драматичен театър 
Адриана Будевска гр. Бургас, съвместно с Народно читалище Асен Златаров 1940 Бургас. В нея  участват 22 деца от 8 до 12 клас от различни бургаски училища. 

MOB-126-
1N-19-

ORG1867-
11 

Фолклор, 
културно 

наследство

НАРОДНО 
ЧИТАЛИЩЕ 

"ПРОСВЕТА - 
1937" ЧИТАЛИЩЕ 

Болярско надиграване - 2019
България, гр.

Велико 
Търново

12.04.2019 14.04.2019 1080 1080 0

Танцовият състав не е селектиран за участие във 
фестивала, а сам е подал заявка за участието си. 

Аргументацията е неубедителна, а събитието не е с 
представителен характер на фона на останалите 

кандидатури. Проектът не е одобрен за финансиране.Участие на танцов състав - Пиринска магия във Фестивал на любителските клубове по танци Болярско надиграване 2019, гр.Велико Търново. Фестивалът се провежда 
за девета поредна година и дава възможност за културен диалог и обмяна на опит между участниците. Нашият танцов състав иска да разшири възможностите си за 
изява, чрез популяризиране на специфичният за родния ни край танцов фолклор.
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MOB-126-
1N-19-

ORG1920-
12

Музика 

фолклор, 
църковна 
музика, 

съвременни 
джаз и поп 
проекти, 
кантатно-

ораториалн
а музика, 

филмови и 
театрални 

продукции, 
world music.

ВАНЯ МОНЕВА 
ЕООД

Българско участие на 
Московски Пасхален фестивал 

2019- Хор ВАНЯ МОНЕВА
Русия, Москва 03.05.2019 08.05.2019 15066 5000 5000

Хор "Ваня Монева" има многобройни международни 
успехи. Участвал е на престижни форуми, записвал е 
музика за важни събития, като химна на Япония за 

олимпиадата в Рио де Жанейро, както и част от 
филмовата музика на последната част на популярната 

поредица "Междузвездни войни". По време на 
фестивала хорът ще представи свои интерпретации на 
църковни песнопения. Събитието дава възможност на 
артистите да изпълнят своята музика на една от най-

престижните руски сцени. Проектът е одобрен за 
финансиране.

Проектът има за цел да осъществи участието на  Хор ВАНЯ МОНЕВА на XVIII издание на Московски Пасхален фестивал. Едно културно събитие с богата история, 
където освен църковни песнопения ще бъдат чути и красивите български народни песни. Защото фолклорът е нашата визитка, с която да заявим присъствието си на 
културната карта на света.

MOB-126-
1N-19-

ORG1916-
13

Фолклор, 
културно 

наследство

Български 
народен 

танц

СДРУЖЕНИЕ 
"ТЪРНОВСКА 

ЦАРИЦА" 
СДРУЖЕНИЕ

Популяризиране на българсият 
народен танц сред жителите, 
гостите и туристите на град 
Прага, Република Чехия в 
периода 11.04.2019 год. - 

16.04.2019 год.

Прага 
Република 

Чехия
11.04.2019 16.04.2019 6850 3500 0

Целите на гостуването на Сдружение "Търновска 
царица" за гостуване в Прага не са конкретно изведени 
и аргументирани. Липсват важни детайли и подадената 

информация е неубедителна.  Проектът не е одобрен 
за финансиране.

Проект Популяризиране на българсият народен танц сред жителите, гостите и туристите на град Прага, Република Чехия в периода 11.04.2019 год. - 16.04.2019 год. 
има за цел представяне пред широка група хора българският народен танц и българската народна носия. 

MOB-126-
1N-19-

ORG1938-
14

Музика
хорова 
музика

КАМЕРНА 
КАПЕЛА 

"ПОЛИФОНИЯ" 

Камерна капела Полифония 
гост на VI Международен хоров 

конкурс и фестивал Queen of 
the Adriatic Sea Choral Festival, 
2019, град Католика, Италия

Италия, град 
Католика 01.05.2019 04.05.2019 8485 5000 0

Комисията оценява високо качествата на Камерна 
капела Полифония, отдадения труд на хористите, както 

и значимостта на международния хоров фестивал в 
Католика, Италия. Проектът ще допринесе за видимост 

на българското хорово изкуство на международна 
сцена. Поради изчерпване на ресурсите на сесията 
проектът се предлага като РЕЗЕРВА №4 с 5000 лв. 

Проектът не е одобрен за финансиране поради липса 
на средства.

Полифония е приета за участие в 6-то издание на Международния хоров конкурс и фестивал, който ще се проведе от 1 до 4 май т.г. в град Католика, Италия, с 
намерението да покаже постиженията на българската хорова школа в състезание с хорови формации от цял свят, както и задълбочената работа на един български 
непрофесионален ансамбъл със свой облик и репертоар на високо музикантско ниво.
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MOB-126-
1N-19-

ORG1901-
15 

Фолклор, 
културно 

наследство

Автентичен 
фолклор

БЪЛГАРСКИ 
ТАНЦИ - ВАЯ 
ФОНДАЦИЯ 

Български ритми край Дунав и 
Сава

Република 
Сърбия, 
Белград

04.04.2019 07.04.2019 2942 2342 0 Въпреки високата оценка за качествата, мотивацията и 
амбицията на кандидата, в проектната документация 
липсва достатъчно информация за оценка на форума, 

за който се кандидатства - за неговия мащаб и публики, 
както и за възможностите за установяване на трайни 

партньорства. Не е предоставено съдържание на 
програмата на участието. Посочените уеб адреси не 

съдържат информация за конкретното събитие.  
Проектът не е одобрен за финансиране.

Български ритми край Дунав и Сава ще даде възможност на танцов клуб Вая при Фондация Български танци-Вая да популяризира извън пределите на страната,
танцовата си продукции с явна българска идентичност,базирана на българския автентичен фолклор от Тракийска-Странджа,Добруджанска и Пиринска фолклорна 
област.Официалните сценични изяви,както и многото неофициални дейности, са  насочен към създаването на приятелски отношения и дългосрочни партньорства.

MOB-126-
1N-19-

ORG0180-
16

Интердисц
иплинарен 

проект

съвременно 
изкуство

АМАТЕРАС 
ФОНДАЦИЯ 
ФОНДАЦИЯ 

БЪЛГАРИЯ ТУК И СЕГА
Аржентина - 
Мендоса и 

Буенос Айрес
20.06.2019 20.07.2019 13580 3821 0

Проект на утвърдени в български контекст  творци, 
предвиждащ организирането на две изложби в 

Аржентина. Въпреки интересния и нетрадиционен 
характер на съдържанието обаче, инициативата остава 

с не напълно убедителен потенциал за бъдещи 
партньорства и сравнително тесен обхват, както и 
възможности за въздействие върху българската 

аудитория. Проектът е некоректно подаден в модула за 
непрофесионалисти. Дестинацията не е приоритетна за 
настоящата сесия на програма Мобилност.  Проектът се 

предлага като РЕЗЕРВА №2  с бюджет от 3500 лв. 
Проектът не е одобрен за финансиране поради липса 

на средства.

 Проекта БЪЛГАРИЯ ТУК И СЕГА  е посветен на представянето на България в далечни точки, с български общности и с огромен интерес към България, нейната култура 
и съвременни изкуства. Идеята е инициирана от АМАТЕРАС Фондация, чиято цел е  приноса на България в Европейската културна съкровищницал  Един проект 
обединяващ минало и бъдеще с акцент България днес в Европа. Проекта представя  България  на  световната културна  карта. 

MOB-126-
1N-19-

ORG0121-
17

Хорово 
изкуство

МЛАДЕЖКИ 
КУЛТУРЕН 

ЦЕНТЪР БУРГАС 

Участие на хор Милка Стоева в 
Международен хоров фестивал 

в Република Хърватска

Опатия, 
Хърватия 12.04.2019 15.03.2019 5700 5000 0 Оценяват се качествата на кандидата и мотивацията му 

за участие, както и получената покана за значимо 
събитие в областта на хоровото изкуство. Проектът се 

предлага като РЕЗЕРВА №3 с бюджет 3000 лв. Проектът 
не е одобрен за финансиране поради липса на 

средства.

Хор Милка Стоева към Младежки културен център ще участва в международен хоров Фестивал Ние пеем Адриатика. Форумът ще се проведе в рамките на 12-15 
април 2019 в град Опатия, Хърватска. Фестивалът се организира за 5 поредна година и съумява да осигури участието на повече от 3000 участника в една действаща и 
успешна културна платформа. Акцент във фестивала е провеждането на, съвместен с другите състави, хоров концерт в пещерата Постойна, Словения.
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MOB-126-
1N-19-

IND1944-18

Фолклор, 
културно 

наследство

Български 
народни 

танци

АЛИНА 
СТРАХИЛОВА 

ЧАУШЕВА

Проект извън пределите на 
страната

Р.Гърция гр.
Общината на 

Катерини 
Паралия Солун

12.06.2019 16.06.2019 13004 3780 0 Предоставената информация за събитието не е изчерпателна. 
Програмата предвижда предимно туристически характер на 
пътуването. Липсва информация за публиките и останалите 

участници. Не са предоставени убедителни аргументи за 
осъществяване на трайни контакти и партньорства с 

чуждестранни културни организации. Проектът не е одобрен 
за финансиране.

Участие на международен фестивал с цел популяризиране на българския фолклор извън пределите на страната. 

MOB-126-
1N-19-

ORG0260-
19

Музика

ФОНДАЦИЯ 
"ЗОРНИЦА" - 
ЦЕНТЪР ЗА 
ИЗКУСТВО

Участие в Международен 
фестивал за популярна музика 

Aprila Pilieni 2019 Латвия

Латвия, Бауска, 
Ислице 25.04.2019 30.04.2019 2844 497 0

Информацията за събитието е крайно оскъдна и не позволява 
да се прецени неговия потенциал и значимост. Липсва 
програма на фестивала. Неубедително са представени 

възможностите за осъществяване и поддържане на устойчиви 
контакти. Проектът не е одобрен за финансиране.

Международен фестивал за популярна музика Aprila Rilieni се провежда от 26 до 28 април 2019 г. в Бауска , Латвия , за 12 път. Участието на България в него дава 
възможност да бъде показана българската култура, да се създадат нови контакти с културни европейски организации, сътрудничество с чуждестранни дейци на 
културата и възможност да поканим за участие във Фестивал Вярвай, искай, можеш в България, талантливи деца от чужбина.

ОБЩО

Бюджет 
проекти

Искана 
сума

Отпусната 
сума

105776 52468 12070


