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Списък с резултати по програма „Мобилност, СЕСИЯ 4 / 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-
4N-19-

IND1768-1

Изящни 
изкуства, 
Културен 

мениджмънт, 
Литература, 
Приложни 

изкуства

декоративно 
изкуство и 
литература

ГЕРГАНА ГРИШЕВА 
ЛАПТЕВА - Усещането Антарктида

Буенос Айрес, 
Аржентина 15.01.2020 20.01.2020 5000 3000 0

Макар поводът за пътуването да звучи актуално, а 
именно: да се осъществи обмен на творци-любители, 
изразяващи чрез изкуство гледната си точка по 
проблемите, касаещи екологията на Антарктида, 
проектът не е одобрен за финансиране. Причината 
са редица неясноти при описанието, както и липсата 
на визия за развитие на проекта и на неговия 
потенциал, отнесен към местната културна среда, вкл. 
отсъствие на план за неговата популяризация. 
Кандидатът вече е  получавал финансиране по 
програма Мобилност за пътуване до Чили.      

Семинарът за култура и изкуство в полярните региони, затвърждава установените връзки с културните отдели на фондация Проантартида и Дирекция Антарктида на Аржентина. Дава 
възможност за обмен на творци любители, изразяващи чрез изкуство гледната си точка по проблемите касаещи екологията на Антарктида. Чрез изкуството в различните му форми се 
обръща внимание на необходимостта и отговорността да се грижим за околната среда на нашата планета.        

MOB-126-
4N-19-

ORG2130-2

Интердисципл
инарен проект, 

Културен 
мениджмънт, 

Културно 
наследство

-
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
"БУДИТЕЛИТЕ 2017" 

ЧИТАЛИЩЕ
-

Карнавален маршрут. Развитие на 
културния обмен и осъществяване на 

трайни партньорства между 
карнавалите в Габрово - Република 
България и Вевчани и Струмица - 

република Северна Македония

Северна 
Македония, 

Вевчaни, 
Струмица

12.01.2020 23.02.2020 1425 1425 1425

Проектът предвижда пътуване на група 
непрофесионални актьори и културни дейци от 
Габрово за участие  в дните на традиционния 
карнавал във Вевчани, Македония. Това е интересен 
и полезен проект за създаване на трайни 
партньорства между двата карнавални града, особено 
предвид факта, че Габрово и Вевчани са обявени за 
столици на хумора и сатирата в своите държави, а 
двата карнавала чрез сатирата представят актуални 
проблеми от различни сфери на социалния и 
политическия живот от страната и света. Проектът е 
част от по-голяма идея на екипа да събере във 
виртуален културен маршрут карнавалното културно 
наследство на градовете. Проектът е одобрен за 
финансиране.

Група от 12 непрофесионални творци и културни мениджъри от град Габрово-България ще пътуват до два карнавални града в република Северна Македония-Вевчани и Струмица, за да представят карнавала в 
Габрово и да поставят началото на културния обмен и партньорството между трите карнавала. Проектът е част от по-голямата идея на екипа да събере във виртуален културен маршрут карнавалното културно 
наследство на трите града.

MOB-126-
4N-19-

ORG2319-3

Фотография -
"ЕКОЛОГИЧЕН 

МАНИФЕСТ - МАНЕКО" 
ФОНДАЦИЯ

https:
//vihrenemitev

.wixsite.
com/ecological

manifesto

Пътуваща еко фотоизложба България 01.11.2019 31.03.2020 3136 2500 0
Проектното предложение е непълно, липсва 
прецизност при подготовката му, което води до 
редица неясноти. Липсват бюджет и ключови 
документи. Проектъ не е одобрен за финанисране. 

Еко фото изложбата е част от европейско младежко движение, което има за цел да повиши осъзнатостта на обществото по въпроси, свързани с опазването на околната среда, глобалното затопляне и 
замърсяването чрез посредничеството на фото изображението. За първи път изложбата е показана през 2018 г. в университета на Амстердам, а на местно ниво - първото представяне на изложбата в България 
се случи тази година по време на фестивала НОЩ в гр. Пловдив.

http://programs.ncf.bg/admin/bg/siteusers/edit_organization/1535
http://programs.ncf.bg/admin/bg/siteusers/edit_organization/1535
http://programs.ncf.bg/admin/bg/siteusers/edit_organization/1535
https://vihrenemitev.wixsite.com/ecologicalmanifesto
https://vihrenemitev.wixsite.com/ecologicalmanifesto
https://vihrenemitev.wixsite.com/ecologicalmanifesto
https://vihrenemitev.wixsite.com/ecologicalmanifesto
https://vihrenemitev.wixsite.com/ecologicalmanifesto
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/1632
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Списък с резултати по програма „Мобилност, СЕСИЯ 4 / 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-
4N-19-

IND2379-4

Танц, Театър Трагикомедия ПАОЛИНА ТОМОВА 
ПОПОВА - 1001 Страсти в Москва Гр.Москва, Русия 09.11.2019 16.11.2019 6165 5000 5000

1001 Страсти е дипломен движенчески спектакъл на 
студенти от НАТФИЗ Кръстьо Сарфов със специалност 
Театър на движението - Пантомима, който е 
селектиран за участие във фестивал с конкурсен 
характер.  Подобен род изкуство рядко присъства в 
кандидатурите по програма Мобилност на НФК. 
Проектът е разписан грамотно, има реален бюджет, 
вкл. осигурено допълнително финнасиране за 
пътуването от Национална академия за театрално и 
филмово изкуство. Проектът е одобрен е за 
финансиране с пълната сума.

Проектът 1001 Страсти в Москва е подкрепян от поканата за международния фестивал на ВГИК С.А.Герасимов, който спомага участието на българските студенти в такъв форум.1001 Страсти е първи дипломен 
движенчески спектакъл на студентите от НАТФИЗ Кр. Сарфов със специалност Театър на движението - Пантомима, при худ.ръководител доц.Александра Хонг под режисурата на Олег Лабозин.

MOB-126-
4N-19-

IND2360-5

Музика
РОК ФОЛК 
ШАНСОН

БОЯН ВАСИЛЕВ 
ДИМИТРОВ -

Приключение Старият Нов Рок 
втори дубъл

гр. 
Екатеринбург, 

Русия
10.01.2020 15.01.2020 5860 4419 0

Проектът е подготвен небрежно и не е убедителен по 
отнощение на съответствие с приоритетите на 
програма Мобилност на НФК. Като устойчивост се 
посочва, че настоящото участие на група Алкохол 
Джазззз оркестър на фестивала за поп-рок музика в 
гр. Екатеринбург, Русия ще бъде за втора поредна 
година, което е липса на разбиране за целите и 
смисъла на програма Мобилност. Проектът не е 
одобрен за финансиране. 

Приключение Старият Нов Рок втори дубъл Представяне на България на международния фестивал за поп-рок музика Старият Нов Рок в гр. Екатеринбург Русия в лицето на група Алкохол 
Джаззз Оркестър по повод официална покана към групата от организаторите на фестивала.

MOB-126-
4N-19-

IND2381-6

Хорово 
изкуство

Православни и 
български 
народни 

песнопения

СЛАВЧО СИДЕРОВ 
ИВАНОВ -

Духът на Предренесансовите 
Византийски Песнопения - 

български разпев

Велико 
Търново, 
България

01.11.2019 31.12.2019 2509 2509 2509

Проектът е разработен компетентно, задълбочено и 
съгласно приоритетите на програма Мобилност. 
Събитието има висока културна и духовна стойност за 
жителите на гр. Велико Търново. Участието на 
Вокален ансамбъл Peregrina EnChantica от 
Великобритания, чиито художествен ръководител е 
бивш възпитаник на неделното училище и на детско-
юношеския хор при храм св. Николай във Велико 
Търново ще има няколко концерта в различни зали в 
града и ще бъде част от мащабно и важно за града 
честване. Проектът е одобрен за финанисране. Вокален ансамбъл Peregrina EnChantica, Великобритания, с художествен ръководител нашата сънародничка Зори Бърнър, ще представи български ортодоксални песнопения на 

тържествата във Велико Търново, организирани по случай 180 годишнината от откриването в църквата Св. Николай на първото новобългарско училище в града и региона.

http://programs.ncf.bg/admin/bg/siteusers/edit_individual/918
http://programs.ncf.bg/admin/bg/siteusers/edit_individual/918
http://programs.ncf.bg/admin/bg/application_forms/view/1639
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MOB-126-
4N-19-

ORG1871-7

Архитектура
ДЕТСКА АРХИТЕКТУРНА 

РАБОТИЛНИЦА 
СДРУЖЕНИЕ

http:
//archforchildr

en.com/

Участие в международна 
конференция за творческо 

образование чрез архитектура 
Creating the Future III

Финландия, 
Хелзинки

07.11.2019 12.11.2019 529 529 529

Проектът предвижда участие на български 
представител, в резултат на предарителна селекция, в 
международна конференция за творческо 
образование чрез архитектура Creating the Future III. 
Темата е изключително интересна и има потенциал за 
разпространение на информацията от конференцията 
и идеята на програмата, която ще бъде представена 
там, освен в Пловдив и в други градове от страната с 
ромско население.  Проектът е одобрен за 
финансиране.

Участие в международна конференция Creating the Future III, Хелзинки. Архитект Магдалина Ръжева е сред селектираните лектори и ще представи Мобилно училище Столипиново, част от програмата на 
Пловдив 2019. Проектът е иновативен и се фокусира върху образователни инициативи чрез архитектура с деца в квартал Столипиново - най-големият ромски квартал в България.

MOB-126-
4N-19-

ORG0055-8

Културно 
наследство

Традиции и 
обичаи

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ-1884 

ЧИТАЛИЩЕ
-

Участие на кукерския състав към 
Народно Читалище Освобождение-

1884 във фестивала Сурва 2020
България, Перник 01.01.2020 29.02.2020 1400 1400 0

Проектът не аргументира убедително и съгласно 
приоритетите на програма Мобилност какви ще бъдат 
ползите за участниците от включването им в 
маскарадните игри Сурва. Отделено е доста 
внимание на международния фестивал Сурва, и с 
какво групата ще допринесе за обогатяването му. Но, 
липсва конкретика и идеи как участието ще 
благоприятства създаването и развитието на 
взаимополезни контакти и как ще надгради дейността 
и творческото развитие на групата. Проектът не е 
одобрен за финансиране. 

Кукерската група ще вземе участие в международния фестивал на маскарадните игри Сурва . Фестивалът e най-авторитетната в България и на Балканите изява на традиционни народни игри и обичаи с маски. 
Целите на проекта са да популяризираме българската любителска култура и изкуство на международни културни събития, да допринесем за децантрализацията и разнообразието на културния живот в 
страната както и да установим дългосрочни партньорства.

Бюджет 
проекти

Искана 
сума

Отпусната 
сума

ОБЩО 26 024 лв 20 782 лв 9 463 лв

http://archforchildren.com/
http://archforchildren.com/
http://archforchildren.com/
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