
  

 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЖУРИ НА ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПРОЕКТ „ЧИТАЛИЩА” 

НАПРАВЛЕНИЕ: „ОБЩНОСТНО УЧАСТИЕ И ИНОВАЦИИ“ 

 

1. Състав на журито  
С решение на УС на ОФ „Пловдив 2019“ с протокол №  134 / 30.10.2017 беше избрано жури в състав:  Д-р Светлана Куюмджиева, Станислава Ташева, 

Ренета Георгиева, инж. Георги Петров, Росица Маринова. 

 

2. Предварителна процедура и методика на оценка  
Всички членове на журито получиха предварително проектните предложения, запознаха се с тях и да ги оцениха индивидуално. На заседание на 

журито се обсъждиха индивидуалните оценки и след дискусия се взе решение за победителите и резервите, както и за разпределението на средствата. 

Методиката за оценка е приложена към настоящия документ. 

 

3. Заседание на журито и протокол  
Заседанието на журито се проведе на 01 март 2018 г., от 13:00 до 18:00 часа.  
● Заседанието започна с индивидуално обсъждане на всеки проект.  
● След края на обсъждането на отделните проекти се премина към гласуване и вземане на решение за победителите и  резервите и разпределението 

на средствата.  

 

4. Получени проектни предложения и решение на журито 
За конкурса бяха получени общо 247 проектни предложения, от тях журито избра да подкрепи 93 , между които да разпредели гранта от 250 000 лв. и 
да предложи  резерви, както следва: 

 

СЕЛЕКЦИОНИРАНИ ПРОЕКТИ: 



  

 

Входящ  
№ 

Организация Име на проекта Кратко описание на проекта, предоставено от кандидата Искана 
сума в лв.  

Отпуснат
а сума в 
лева 

Бележки на журито и брой точки 

401 - Ч/ 
28.12.17 

НЧ “Марица 
2008” - 
Райново 

Фестивал на 
алтернативното 
кино "Защитени 
светове" 

5.Проектът предвижда органзирането и провеждането на 
Фестивал на алтернативното кино “Защитени светове”, който 
дава поле за изява на авторите от некомерсиалното филмово 
изкуство в областите на природозащитата. Професионално 
жури разпределя следните награди: голяма награда 
“Защитени светове”, първа, втора и трета награда за всяка от 
двете категории филми, награда за режисура, награда за 
операторско майсторство, награда за дебют. Наградените 
филми се прожектират в двора на читалището под формата на 
лятно кино за всички участници и гости на културното 
събитие. 

5 000 4 000 Брой точки: 23 
НЧ „Марица 2008“ като активен участник в сферата на опазването 
на околната среда и биоразнообразието, има подходящия опит и 
партньорства за иницииране на планирания фестивал. 
Комуникационният план не е изчерпателен.  Необходимо е 
участниците да наблегнат повече на възможностите за осигуряване 
на устойчивост на събитието. Популяризирането на теми, свързани 
екология и биоразнообразие чрез кино отговаря на основните 
концепции на програмата ЕСК. 

403 - 
Ч/29.12.

17 

НЧ „Звездица 
2003“ - 
Димитров- 
град 

В Деня на 
Европа 
читалищата 
обединени във 
фолклорен 
спектакъл 

7. Реализация на съвместен фолклорен спектакъл на 12 
читалища от община Димитровград в Деня на Европа с общ 
сценарий и режисура. Формациите – танцови състави, 
оркестър, хороводни клубове и певчески групи, ще подготвят 
съвместни изпълнения на живо по предварително раздаден 
материал и със съвместни репетиции. В следобеден и вечерен 
концерт ще бъдат представени над 15 произведения, 
изпълнени от танцьори, музиканти и певци. Самостоятелните 
изпълнения ще бъдат подбрани от най-доброто от репертоара 
на формациите. Предвидено е включване на публиката в 
разиграване на обичай и в разучаване и изпълнение на песен 
към танц. За равен достъп на зрителите от селата е предвиден 
безплатен транспорт. 

5 000 3 000 Брой точки: 20 
Проектът е добър пример за мащабна съвместна работа, събрала  
12 читалища..Обмяната на професионален опит е предпоставка и 
мотивация за бъдеща съвместна дейност.  Привлечен е сериозен 
изпълнителски, организационен и доброволчески ресурс. Липсва 
защитено европейското измерение на проекта, заявено в 
заглавието му. 

14-Ч/ 
12.01
.18 

НЧ „Иван 
Вазов 1999“ - 
Мадан 

Виртуална 
платформа за 
културен и 
образователен 
обмен - 
младежите 
протягат ръка  

9. 
Проектът предвижда създаване на интернет базирана  
платформа , която ще генерира разнообразни културни и 
образователни дейности. Насочен е основно към младежи , 
но и към хора в неравностойно положение, за които 
дигиталната среда е основна медия за комуникация , поради 
различни ограничаващи ги фактури. Платформата ще е 
универсална територия за творчески диалог. 

5 000 3 000 Брой точки: 27 
НЧ „Иван Вазов“ е активен културен център в Мадан. Поддържа и 
сериозна активност с впечатляваща подкрепа в социалните мрежи. 
Проектното предложение на НЧ "Иван Вазов 1999" Мадан в 
партньорство с РЕКИЦ ЧИТАЛИЩА Смолян е добре разработен, 
включването на доброволци и младежи, които да развиват 
дигиталната платформа е важен фактор за устойчивостта на 
проекта.  

20 - НЧ „Иван Биотрапеза  13. 4 970 3 000 Брой точки: 23 



  

 

Ч/ 
15.01
.18 

Вазов 1904“ - 
Хисар 

Организиране на  двудневно изложение в град Хисар през 
месец септември  на производители на био- и еко-продукти 
от региона. Предвижда се участие на около 20 фирми - 
производители на мед, млечни продукти, сушени плодове и 
зеленчуци, кейл, био картофи и други пресни зеленчуци, 
вино, етерични масла и други хранителни продукти, био 
козметика. Откриването на изложението ще бъде съпътствано 
от изложба на обредни хлябове и фолклорна програма.   
Целта е да се помогне на местните хора с иновационен 
потенциал, които развиват такъв „зелен” бизнес. 

Кандидатът има предходен опит с проекти в сферата на био и еко 
земеделието, както и по екологични проблеми. Успехът на проекта 
зависи от отклика на местни производители-участници в 
изложението и ефективността на стратегията за популяризация и 
привличане на публики. Предварителната комуникация с 
партньорските читалища е гаранция за добро планиране на 
събитието. Преимущество е включване в дейностите на кв. 
„Капана“, Пловдив.  
Журито препоръчва пренасочване на  дейности и през 2019 г. 

28-
Ч/17.
01.18 

Сдружение 
„Ангел 
Войвода“ - 
Димитров-  
град 

Фестивал УГАР - 
Древен и Вечен  

18. 
Фолклорният фестивал Угар се провежда в продължение на 2 
дни през лятото в историческото пространство на връх 
Драгойна, като цели да го обживи и популяризира чрез 
представяне на самобитни фолклорни групи от целия регион, 
младежки граждански и доброволчески организации, като им 
дава възможност да общуват, да споделят различията, да 
откриват сходствата, да предават знания и опит и чрез обмен 
на добри практики да се развиват.  

5 000 2 000 Брой точки: 20 
За 4-годишното си съществуване, сдружението е организирало и 
провело 4 издания на фестивал „Угар“ с богата тематична 
програма и гостуващи артисти. Една от ползите от 
осъществяването на  фестивала е популяризиране на 
историческата стойност на връх Драгойна. Събитието е интересно 
за региона. В проектното предложение липсва годината на 
изпълнение и журито препоръчва фестивалът с подкрепа на 
„Пловдив 2019“ да се осъществи през 2019 г 

31-
Ч/18.
0 
1.18 

НЧ „Иван 
Вазов 1904“ - 
Хисар 

Хисарски ритми 
2018 

19.  
Проектът предвижда участието на танцови формации от 
цялата страна, в спектакъл, който да покаже богатството на 
българския танцов фолклор. На сцената на читалище „Иван 
Вазов – 1904г.“, танцьорите ще представят багрите на 
уникалните български носии от всички фолклорни области, 
както и ритмите на всяка от тях. Ще бъде изготвен регламент, 
в който ще бъдат определени брой и вид на танците, 
времетраене, сценичен костюм, и всички останали технически 
подробности. Ще бъде осигурено професионално озвучаване 
и осветление. Проектът ще даде възможност за творчески 
срещи и обмяна на опит между художествени ръководители и 
участници. 

2 590 2 000 Брой точки: 19 
Общностното участие на самодейците от  формациите от цялата 
страна създава потенциал за  привличане на нови публики, което  
съответства с целите на ЕСК.  Има потенциал за богата културна 
програма. Журито препоръчва преосмисляне на стратегиите за 
осигуряване на устойчивост на събитието. 
 

32-
Ч/18.
01.18 

НЧ „Хр. Ботев 
1871“ - 
Смолян 

Приказна среща 20.  
Същността на проекта е да представи песни и танци, като част 
от световните приказни класики. Спектакълът включва 
иновативни подходи за осъществяване на тази идея, а именно 

2 590 2000 Брой точки: 19 
Читалището е едно от най-активните в региона и притежава 
необходимият опит да изпълни настоящия проект. Формулярът е 
изписан с повече информация от изискваното. Проектното 



  

 

публиката да може да се докосне буквално и преносно до 
някои от любимите си герои. Проектът има за цел да 
ангажира самодейци от читалището - деца и юноши, които да 
подготвят целия спектакъл. Той е насочен главно (но не само) 
към малката аудитория - деца от детски градини и начални 
класове в училищата. 

предложение има потенциал в посока развиване на нови публики, 
но препоръката е по отношение на устойчивостта. 

 34-
Ч/18.
01.18 

НЧ 
„Д.Благоев 
2008“ - 
Пловдив 

Частици от 
Пловдив  

22. 
Проектът предвижда фотографско заснемане на 50 обекта в 
Пловдив – сгради и паметници от особено значение за 
културата в града. Снимките ще бъдат обработени и от тях ще 
бъдат направени 50 пъзела. Екипът по проекта, заедно с 
доброволци, ще посещава училища в града и областта, където 
децата ще подреждат пъзелите, ще разпознават 
забележителностите и ще разказват техните истории и 
личните си впчатления.  

2 095 1 500 Брой точки: 25 
Интересна е идеята за създаване на пъзели на емблематични за 
Пловдив културни обекти. Препоръчително е да се включат 
занимания и извън училищата заявили своята подкрепа до 
момента. При подходяща публичност, проектът има потенциал да 
привлече разнообразни публики и да се превърне в обект на 
интерактивно обучение. 

39-
Ч/19.
01.18 

НЧ 
„Св.Св.Кирил 
и Методий – 
1894“ -
Първомай 

ЗаЕдноХоро 24.  
Проектът цели да обогати и популяризира Празника на 
Тракийската народна музика и песен в посока общностно 
участие чрез иновативен подход при съхраняването и 
предаването на традицията. Началото на Празника е 
поставено през 1999 г., като в него участват оркестри от Южна 
България.  Проектътсе стреми да създаде нов модел на 
организация на събитието, да съчетае минало и съвремие 
като обедини участници от различни възрасти, етноси, 
социален статус и професии. 

4 800 2 000 Брой точки: 21 
Традиционен празник с разнообразни целеви групи и публики. 
Подкрепата се дава конкретно за ушиване на традиционни 
костюми за народния хор.  

40-
Ч/22.
01.18 

Фондация 
"За 
Родопите" - 
с. Бостина 

Читалището в 
театъра/Театъра 
в Читалището 

25.  
Проектът на Фондация „За Родопите“ включва сътрудничество 
с трите основни читалища в град Смолян – НЧ „Кирил 
Маджаров – 1866“, кв. Устово, НЧ „Орфееви гори – 1877“, кв. 
Райково и НЧ „Христо Ботев – 1871“ в Смолян, Стар център. В 
рамките му децата и младежите от театралните състави към 
читалищата ще се съберат заедно на професионалната сцена 
на Театъра в града и ще направят общ концерт-спектакъл. 
Танцовите състави ще направят флашмоб с професионален 
хореограф /съвременен танц/ пред театъра преди спектакъла. 
В същото време три професионални театрални трупи от 

5 000 3 000 Брой точки: 26 
Фондацията има много активна местна и международна дейност с 
използване на съвременни форми на изкуство и нестандартни 
мащабни методи за привличане на нови публики. Проектът внася 
ново културно съдържание в Смолян на професионално ниво и 
подготвя/представя детски и младежки групи на културната сцена в 
града. Препоръчва се периодът на изпълнение да е 2018 - 2019 



  

 

различни градове в България ще изнесат свои представления 
за деца и младежи на сцените на трите читалища, за да дадат 
възможност на всички деца от кварталите на града да посетят 
професионален театър. 

46-
Ч/2
2.01
.18 

НЧ „Зора 
1903“ - 
с. Радилово  

„И аз ще се  
науча! ”-  
творчески и 
традиционни 
работилници за 
деца на възраст 
от 11 до 17 
години 

27. 
В периода от 20 -24 август ще се проведат работилници за 
изработка на свещи, изработка на пана, моделиране с глина, 
багрене на текстил, изработка на сувенири, месене, мелене 
на жито, биене, квасене и сирене на мляко, тъкане на стан. С 
готовите творби децата ще се включат с изложба базар по 
време резиденцията и двата фестивални дни. Целта на 
проекта е да се развие творческия потeнциал на децата, за да 
осмислят свободното си време и създадат приятелски 
взаимоотношения. 

2 492 1 500 Брой точки: 22 
Удачно е да се разшири популяризацията на проекта за привличане 
на участници и извън територията на община Пещера. С разумно 
влагане на средства би се постигнал оптимален ефект и 
разнообразяване на местния събитиен календар. 

49-
Ч/2
3.01
.18 

НЧ „Просвета 
1925“ - с. 
Лозен, 
Хасково 

Хлябът и 
подницата - 
традиция и 
наследство  

29. 
Носителите на обичая за приготвяне на подници са важен 
елемент отнематериалното културно наследство на с. Лозен. 
Те допринасят за осъзнаването на неговата значимост и 
диалогичност, и са свидетелство за човешката креативност. 
Проектът предлага пресъздаването на традиционен и типичен 
за региона обичай с привличането на разнообразни публики и 
участници.   

4 105 2 000 Брой точки: 22 
Проектът предлага интересен начин на популяризиране и 
подчертаване на идентичността. В контекста на прорамата ЕСК той 
ще има възможност да разшири обхавата на публиките и на 
международно ниво и с това да допринесе за Европейското 
имерение като цяло на инициативата. Препоръчително е да се 
акцентира повече на комуникацията на събитието.  

50-
Ч/2
3.01
.18 

НЧ „Светлина 
1938“ -
Неделино 

Неделино 
разказва, 
показва и 
завещава  

30. 
През 2018 година читалището в град Неделино ще отбележи 
80-годишен юбилей. По този повод е предвидено честването 
на юбилея да протече в няколко специални и единствени по 
рода си дни, а именно 14.03.2018г./Наша Марта/ , 
06.05.2018г. /Адрелез/ и 7,8,и 9 септември ежегодните 
празнични дни на града, които се отбелязват с фестивал за 
народно и двугласно пеене с международно участие.  

2 868 2 000 Брой точки: 22 
Проектът включва дейности за съхранение и популяризиране на 
типичния „Неделински двуглас“Препоръчително е да се 
преосмислят планираните срдства за популяризация и да не се 
инвестира в издаването на печатна брошура, а по-скоро в дейности, 
които да привлекат публиката и общонстта да правят собствена 
документация на събитията от празненаствата и да споделят по 
профилите си в социалните мрежи, като конкурс за най-добро 
видео със символичен подарък.  

51-
Ч/2
3.01
.18 

НЧ „Св.Св. 
Кирил и 
Методий 
1914“ - Баня 

Багри, звуци и 
ритми в 
Пролетната 
обредност на 
Баня  

31. 
Проектът е насочен към поддържане, съхраняване и 
предаване на уникалното музикално –танцово фолклорно 
богатство на гр.Баня –Пролетни хора на песен –на Лазар, 
Великден и Гергьовден –костюм, песни, танци. Изработване 

4 800 
 

2 000 Брой точки: 21 
Проектът включва участие на различни целеви групи: възрастни, 
деца и млади хора в овладяване и съхраняване на фолклорните 
традиции на гр. Баня. Има потенциал да привлче и международна 
публика в контекст ана програмата ЕСК.  



  

 

на Пано и части от автентичния костюм –уникалните шарени 
чорапи, пъстри колани/прашки/, ризи, престилки и др.. 
Проучване, документиране, адаптация и социализация на 
нематериалното културно наследство, чрез концерти и 
изложби.  

 

52-
Ч/2
3.01
.1  

НЧ „Васил 
Левски 1930“ 
- с. 
Бенковски 

Традициите от 
миналото - 
ресурс за 
бъдещето  

32. 
Проектът е насочен към младите хора и цели затвърдяване на 
традиционните културни взаимодействия между поколенията 
в селото. В проекта ще вземат участие хора от различни 
възрасти - от 12 до 104 години - доброволци и самодейци към 
читалището.  

4 312  2 500 Брой точки: 23 
Проектът предлага интересен общностен подход за изследване на 
традициите в селото. Предполага се, че „документирането“ може 
да е видео-, фотографско и текстово. Удачно е да се засили 
популяризацията на проекта и извън пределите на населеното 
място и общността, за да се привлекат нови публики. Постоянната 
изложба и изградените взаимоотношения с потенциал за 
надграждане на сбирката създават устойчивост на проекта.  

53-
Ч/2
3.01
.18 

Сдружение 
„Бизнесът за 
Харманли“ 

Читалищен 
пъзел - FRESH 
Be`at Харманли  

33. 
Предвиждат се разнообразни и взаимно допълващи се 
дейности като арт ателиета на открито, фотографски изложби, 
флашмоб, концерт-спектакъл, рисунки на асфалт, 
интердисциплинарно обучение и др. 
. 

5 000 4 000 Брой точки: 26 
Проектът е добър пример за пратньорство между  организация и 
читалище. Включването на богата мозайка от събития предполага 
привличане на многобройни и разнообразни публики. 
Популяризацията е добре планирана и обхватна.н.  

55-
Ч/2
3.01
.18 

Галерия 
„Венци“ - 
Познан, 
Полша 

Street Fest Staro 
Jelezare 

34.  
Годината 2018 може да влезе в историята на изкуството с 
първия официален отдел на Ню Йорк МоМА в българското 
село Старо Железаре. Всички най-големи произведения на 
изкуството от колекцията на МоМА ще бъдат достъпни за 
селото в открита галерия. Тук те ще бъдат представени по нов 
начин, различно от затворените пространства и архива на 
музея, за първи пиът в историята на музей колекцията му ще 
бъде представена не само на най-бедните, но и по-малко 
мобилни, поради биологични или икономически условия. 

5 000 4 000 Брой точки: 25 
Предложението е свързано с наистина иновативен подход за 
интерпретиране на образци, свързани с Mодернизма в нова среда, 
по близък до публиките начин. Атрактивни резултати с потенциал 
да допринесат за развиването на селото като културна и 
туристическа дестинация. Силно европейско и международно 
измерение. Нужно е да се засили и конкретизира активността на 
читалището, като значим партньор в проекта с определени 
ангажименти и принос. 



  

 

 

56-
Ч/23.0
1.18 

НЧ ”Любен 
Каравелов 
1897”- 
Куртово 
Конаре 

Културното 
наследство на 
маджирите  

35. 
Селото е създадено през 1760 г. от сливането на Куртово и 
Конаре. Наред с куртовци и конрци, има още една група в 
общността - тази на маджирите. Те са носители на 
забравени във времето знания и умения. Проектът е 
мястото за среща и опознаване на културното наследство 
на маджирите, за което информацията все още е оскъдна. 
Проектът ще затвърди партньорствата на местно ниво и 
ще укрепи връзката между поколенията. 

4 210 2 000 Брой точки: 23 
НЧ „Любен Каравелов“ е активен културен център в региона с 
разнообразни подходи за привличане на нови публики и 
интензивна проектна дейност. Настоящият проект проучва, 
запазва и презентира традициите на маджирите, като ги 
представя и в дългогодишния организиран от читалището 
фестивал. Привлечени са специалисти с подходящи за 
изследването и дискусиите компетенции. Преимущество е 
пътуващата изложба, която има потенциал при подходяща 
логистика да достигне до нови публики и в по-дългосрочен 
план.   

57-
Ч/23.0
1.1  

НЧ „Любен 
Каралавело
в“, Куртово 
Конаре 

Куртово конаре 
фест - сцена за 
съвременни 
изкуства  

 36. 
Постиженията на съвременното изкуство се представят 
традиционно в големите градове на страната. Населението в 
малките общини, и особено в селата, е лишено от 
възможността да получи качествени културни услуги с 
участието на професионални творци. 61 % от анкетираните 
от цялата община припознават Фестивала на чушката, 
домата, традиционните храни и занаяти, наричан в проекта 
Куртово Конаре фест, най-значимото събитие на община 
Стамболийски. Събитието ще се обогати с множество нови 
дейности. 
 

4 950 2 000 Брой точки: 26 
Фестивалът е емблематично събитие за Община Стамболийски 
и за целия регион, добре познат на публики от всички възрасти 
в национален мащаб. Проектът цели да обогати съдържанието 
на десетото юбилейно издание на фестивала с нови типове 
занимания – художествени занаяти и арт пленер. Журито 
препоръчва реализация на пленера през 2019. 

61-
Ч/24.0
1.18 

НЧ „Теофил 
Бейков 
1907“ - 
Калугерово 

Изкуството ни 
прави по-добри, а 
света - по-красив 

40.  
Проектът е в две културни направления. Първата част е 
представяне на постановката “Червената или черната” с 
участието на Владислав Карамфилов - Въргала. Втората част 
е с участието на четирима утвърдени художници. Те в 
продължение на 4 седмици ще работят в Калугерово и 
околността. 

4 990 3 000 Брой точки: 19 
Проектът дава възможност на местната общност да се докосне 
до културно съдържание, каквото липсва в селото от дълъга 
период от време. Организаторите е необходимо да преценят 
дали да използват отпусната подкрепа за предвидената 
театрална постаовка или да организират пленер на артисти и 
евентуално зложба на техните произведения в края на пленера.  

63-
Ч/25.0
1.18 

НЧ „Христо 
Смирненск
и 1935“ - 
Пловдив 

Концерт "Среща на 
изкуствата"  

41. 
Концертв чест на 120 г. от рождението на патрона на 
читалището и пловдивския квартал. В него ще участват 
колективите от читалището, студенти от АМТИИ и ученици 
от ПГСЕИ, клас Актьорско майсторство - пантомима. Ще 

2 790 2 000 Брой точки: 21 
Планираният концерт и изложба не се отличават с иновативен 
подход при създаване на културно съдържание, но допринасят 
за децентрализацията на програмата ЕСК, както и включването 
на разнообразни групи участници 



  

 

бъде подредена изложба за живота и творчеството на 
поета. 

64-
Ч/25.0
1.18 

Театрално - 
музикален 
театър - 
Кърджали 

Легенда за Тамара  42. 
Основната цел на проекта е да мотивира творческата 
група на Центъра и танцьорите от Читалище „Родопски 
фар“ - Кърджали чрез създаването и реализацията на 
музикално - танцов спектакъл. Чрез езика на музиката, 
танца и текста спектакълът ще представи пред широката 
публика вечната тема за невъзможната любов. 

5 000 3 000 Брой точки: 24 
Проектът е в синхрон с част от целите на инициативата 
„Пловдив - Европейска столица на културата през 2019“, като 
толерантност към различията между етнос и религия. 
Реализирането на проекта дава възможност на танцьори от 
читалище „Родопски фар“ да работят с професионалисти, нещо 
което е рядко случващо се в рутинната практика на танцьорите.  

65-
Ч/25.0
1.18 

НЧ 
„Младост 
1983“ - 
Пловдив 

Шарена плетеница 
на площада 

43.  
Проектът ще се реализира в партньорство на 13 читалища 
- 2 от Пловдив и 11 от Община Марица и ще се проведе на 
открита сцена. Проектът предвижда изпълнения на 
традиционен фолклор и участие на над 400 изпълнителя 
от читалищата.  

5 000 5 000 Брой точки: 26 
Основно преимущество на проекта е неговата мащабност, както 
и пратньорството на 13 читалища от 2 общини. Проектът ще 
допринесе за обогатяване на културната програма на Пловдив с 
видимо и колоритно събитие. Необходимо е да се акцентира 
повече върху комуникационния план. 

68-
Ч/25.0
1.18 

НЧ 
„Съвремен
ник 1986“ - 
Пловдив 

Творческа 
работилница 
Фолклорни 
искрици  

45. 
Проектът предвижда открити уроци с характерни и 
уникални за България инструменти - кавал, гайда, гъдулка 
и тамбура, както и народно пеене. Наред с представянето 
на инструментите ще се изучават и танци, типични за 
различните ни фолклорни области. За финал ще бъде 
организиран съвместен концерт. 

5 000   2 000 Брой точки: 20  
Заниманията на открито и отворените уроци са интересен начин 
за провокиране на интерес към българските народни 
инструменти и танци. Проектът има потенциал чрез атрактивни 
дейности да привлече нови публики и участници в дейността на 
читалището. Не са конкретизирни планове за продължаване на 
изявите на открито.  

69-
Ч/25.0
1.18 

НЧ 
„Родопска 
просвета 
1923“ - 
Девин 

Еньовден - 
фестивал на 
билките, цветята и 
екопродуктите от 
Родопите  

46. 
През 2018 се подготвя специална концертна програма за 
откриване на фестивала с участието на 10 момичета от ВГ 
Родопчанка. Реализирането на този проект ще възпита 
любов към българските обичаи и традиции, ще даде 
възможност за реализация на местните производители на 
екопродукти,. 

4 243 2 000 Брой точки: 24 
Проектът е с ново за Девин съдържание, събиращ и представящ 
дейността на няколко местни читалища с фокус върху 
традициите по Еньовден, билките и екопродуктите. Добре 
планирана популяризация с конкретни ангажименти на местни 
медии.. Подкрепата се предоставя за набавянето на 
нобходмото сценично облекло.  

71-
Ч/25.0
1.18 

НЧ 
„Бъдеще 
сега 2006“ - 
Гудевица 

Претворяване. 
Развитие на 
творчески 
общностни 
пространства в с. 
Гудевица  

48. 
Основните цели на проекта са творческото обогатяване на 
средата, в която работи “Бъдеще сега” с атрактивни 
творби, достъпни за всички посетители на Гудевица, и 
привличането на съвременни творци и местните хора в 
създаването на тази среда. За постигане на целите е 
предвидено 4-дневно събитие в Гудевица, в което 

4 680 2 600 Брой точки: 26 
Читалището е едно от активните и новаторски читалища в 
България. Проектът има добро общностно включване с 
разнообразни дейности и различни целеви групи – местни и 
регионални. Добър комуникационен план за достигне до нови 
публики.Точен, балансиран и подробен график на дейности.  



  

 

съвременни артисти ще творят заедно с жителите на 
селото и даровити младежи от Смолян. Участнците ще 
създадат арт-инсталации - дърворезба, мозайки, графити 
и др., които да придадат нов и интересен облик на селото.  

76-
Ч/25.0
1.18 

НЧ „Тракия 
2008“ - 
Пловдив 
 

Тракийските 
бежанци в Пловдив 
- история, 
традиции , бъдеще  

53. 
Проектът представя наследниците на тракийските 
бежанци от териториите на България, които поради 
редица неблагоприятни за страната ни обстоятелства, 
остават извън границите й. Проектът цели да представи на 
цялата пловдивска, а и чуждестранна общественост 
културата , традициите, обичаите и бита и самосъзнанието 
на тези бежанци, запазили своята идентичност. 
 

5 000 3 000 Брой точки:  19.5 
 
Проектното предложение цели да представи тракийските 
бежанци и техните разкази в един от най-големите квартали на 
Пловдив. Проектът е обещаващ с идеята да направи визуална 
антропология на средата, хората и историите им. Журито 
препоръчва проекта да запази своето представяне само в 
рамките на квартала и да развие по-активна комуникационна 
дейност за првличане на повече публика.  

77-
Ч/25.0
1.18 

НЧ 
„Просвета 
1870“ - 
Свиленград 
 

По-близо до хората  54. 
Проектът ще постави начало за  нов вид представяне на 
културни продукти пред публика. Ще се подготвят и 
представят концерти на открито в различни части на 
града, в близост до културни забележителности. Идеята е 
да се представи концерт пред публика, като се отиде при 
нея, а не както до сега публиката да идва сама за концерт.  
 

4 000 2 000  Брой точки: 23 
Изнасянето на концертите на открито в градската среда „по-
близо до хората“ е добър подход за привличане на нови 
публики е удачна. Публиките и очакваните резултати са 
представени обобщено по групи, без посочване на 
количествените индикатори. Препоръчва се дейността да се 
осъществи през 2019 г. 

85-Ч/ 
26.01.
18 

НЧ „Гео    
Милев 
1907“ - 
Старосел 

Легенда за 
вълшебната 
маслодайна роза - 
царицата на 
цветовете 

62.  
Старосел е еднственото селище в община Хисар и 
Пловдивски регион, с най-много розови масиви и 
производители. В края на всяка кампания в селото се 
организира празник, посветен на маслодайната роза и 
нейните производители. С настоящата проектна идея е 
предвидено обогатяване на празника със съдържание. 
Ритуалът по брането на розовия цвят ще бъде 
демонстриран пред очите на гостите на розовия масив, 
след което ще бъде представен във вид на танц. Ще бъдат 
изпълнени песните, които се пеят по розобер. Децата от 
местната детска градина ще изпълнят танц на цветята. 

2 600 2 000 Брой точки: 19  
Проектът предлага интересна идея за възстановка и 
представяне на ритуал за розобер като включва 
взаимодействие с местни общности и институции. 
Реализирането на проекта ще спомогне и за повишаването на 
туристическия интерес. .  

86-
Ч/26.0
1.18 

НЧ 
„П.Р.Славе
йков 1908“ 

Да минеш под 
дъгата 

63.  
Проектът е насочен към деца в неравностойно 
положениеот Дом „Олга Скобелева” гр. Пловдив. 

5 000 2 000 Брой точки: 24 
Проектът е добър пример за социална иницатива на читалище. 
Привлечени са разнообразни партньори, подходящи за 



  

 

- Пловдив Проектът включва занимателни, познавателни, 
емоционални и творчески изяви, които да помогнат 
надецата да се почувстват значими, можещи, креативни, 
добронамерени.  

реализиране на заложените дейности.   

100-Ч/ 
29.01.1
8 

НЧ "Искра 
1931"- с. 

Драгомир 

Стъпка към 
бъдещето - Джумал  

72. 
Идеята на проекта е свързана с популяризиране на 
обичаите и запазване на традициите от миналото. Целта 
на проекта е да даде шанс на бъдещите поколения да 
опознаят и заобичат старинния кукерски обичай чрез 
възтановка в село Драгомир, НБ „Иван Вазов” в Пловдив и 
други читалища в Пловдивска област. Проектът включва 
изложби на кукерски маски и принадлежности от обичая в 
община Съединение и град Пловдив вНБ „Иван Вазов” 

1 800 1 000 Брой точки: 19 
Проектът предвижда популяризиране на местната кукерска 
традиция, както и шроко партньорство между читалища и НБ 
„Иван вазов“ в Пловдив. Организрането на изложба в 
библиотеката би допринесло и за образователната стойност на 
нициативата.  

105-
Ч/29.01
.18 

НЧ „Тракия 
2009“ - 
Кърджали 

ТРАКИЙСКА 
МЛАДОСТ И 
МЪДРОСТ - 
ЗАЕДНО КЪМ 
ЕВРОПЕЙСКАТА 
КУЛТУРА  

77. 
Проекта включваизложение на ръчно изработени 
сувенири,кръгла маса за предевропейската история на 
тракийската общност, прожекция и дискусия на 
документален филм от специално организирана 
работилница.  

4 980 1 500 Брой точки: 18 
В проекта са предвиденипрояви на тракийската общност - 
базар, кръгла маса, филм. Подходът е професионален, ще бъдат 
привлечени представители на различни целеви групи – артисти, 
приложници, включително и представители на  научните среди.  

106-
Ч/29.01
.18 

НЧ"Родолю
бие-1873"- 
Асеновград 

Ден на 
толерантността - 
сватбеният ритуал, 
видян през 
призмата на 
различните 
етнокултурни 
общности - 

78. 
Проектът предвижда пресъздаване на сватбени ритуали 
на различни културни и етнически общностив деня на 
толерантността (16 ноември).. 

5 000 3 000 Брой точки: 25 
Проектът е добре свързан с основния поминък на града – 
сватбената индустрия и същевременно с неговия мулти 
етнически характер. Намерена е много добр формула за 
съчетаване на тези важни особености на мястото. За 
реализацията му  важно да се прецени подходяща 
комункационна стратегия, която да му даде надлокална 
видимост.  

114-
Ч/29.01
.18 

НЧ 
"Пробуда - 
1933" - 
село 
Куртово, 
общ. 
Карлово 

Фестивал на 
обредните хлябове 
и пити - месим, за 
да се смесим и 
забавляваме 

83.  
Проектът предвижда иницирането на нов Фестивал на 
обредните хлябове и пити, който да се организира от 
читалището и да се провежда ежегодно в селото. 
Планирано е участие на Хлебна къща Пловдив, които да 
покажат как общностното месене на хляб може да се 
използва като терапевтичен, социален и образователен 
метод за сплотяване на хора с различен етнически, 
социален, здравословен, образователен статус. 

5 000 3 000 Брой точки: 24.5 
Интересен общностен проект с голям потенциал за промяна на 
местни стереотипи и въвличане на повече външни хора в 
живота на селото. Проектът се вписва в цялостната визия и цели 
на инициативата Пловдив Европейска столица 
2019.Издирването и пресъздаването на традицията за омесване 
и декориране на обредни хлябове от различни краища на 
страната има сериозен принос към съхранението на знанието и 
практиките свързани с този обичай. Би могло да се засили 



  

 

документирането на процеса и да се съхранява за последващи 
образователни и научни цели.  

117-
Ч/29.01
.18 

НЧ "Проф. 
д-р Ас. 
Златаров 
1927" - с. 
Смилян 

Родопа среща 
Тракия 

86.  
Проектът предвжда представяне на характерни за 
етнографските области Родопа и Тракия обичаи от 
фолклорния обреден календар посредством обмен между 
самодейните читалищни състави при НЧ „Проф. д-р Ас. 
Златаров 1927“ – с. Смилян, област Смолян и НЧ “Изгрев 
1921“ – с. Мезек, област Хасково.  

5 000 1 500 Брой точки: 24 
Читалището развива богата проектна дейност в сферата на 
опазването и представянето на местните традиции и 
биоразнообразие. Освен обмен между читалища в Мезек и 
Смилян са предвидени възстановка и филмиране на 3 обреда. 
Макар да не предлага иновативност при подхода проектът се 
вписва в цялостната визия и цели на инициативата Пловдив 
Европейска столица 2019. Необходимо е оранизаторите да се 
съсредоточат повече в обмена между съставите на двете 
читалища и не толкова върху докумнтацията им.  

118-
Ч/29.01
.18 

НЧ 
„Просвета 
1926“ - с. 
Крум 
 

Световен ден на 
плетенето  

87.  
НЧ „Просвета 1926“ за четвърти път ще чества Световен 
ден на плетенето с плетене на открито. Читалището е 
регистрирано в международен сайт за организиране на 
Световен ден на плетенето. 

3 200 2 000 Брой точки: 20  
Положителна е инициативата на читалището да свърже местнте 
традиции  умения с една световна кампания, както и да 
предприеме действия да се включи в по-широка международна 
мржа чрз тази си дейност. Проектът съчетава и общностно 
действие, и добра комуникация.  

119-
Ч/29.01
.18 

Народно 
читалище 
"Архиманд
рит 
Доситей-
1908" -
с.Доситеев
о, община 
Харманли 

Фестивал на сусама  88.  
Проектът предвижда двукратно провеждане на първи 
Фестивал на сусама, който ще популяризира 
традиционните кулинарни умения и традиции на 
населението в региона, свързани с отглеждането и 
употребата на сусам. Фестивалът ще се осъществи чрез 
добра координация и сътрудничество на всички 
заинтересовани страни- местната общност, доброволците, 
участващите партньорски читалища и училища, 
общинските власти и местни производители на сусам. 
Предвидени са разнообразни дейности – базар, 
демонстрации, работилници, музикална програма, 
възстановки, засяване на сусам и филм.  

5 000 4 000 Брой точки: 27 
Проектът има потенциала да постави началото на традиционно 
събитие, което по модела на много фестивали на местните 
култури да привлече различни посетители от страната и 
чужбина. За организацията на събитието са привлечени 
необходимите целеви групи. ,  

121-
Ч/29.01
.18 

ФОНДАЦИ
Я "ПРО 
ЛИБРИС" 

"КРАСИВИ БУКВИ" 90. 
Проектът има за цел да провокира младите хора да 
преоткрият удоволствието от писането на ръка и да 
надгради знанията им за буквите като обект на изкуството. 
За целта ще се проведат 4 ателиета по калиграфия. 

5 000 3 000 Брой точки: 24 
Екипът на Фондация ПРО ЛИБРИС  е съставен от 
професионалисти в областта на графичните изкуства и 
притежава необходимия опит и квалификация да реализира 
настоящия проект. Акцентът към кирилицата и широко 



  

 

общностно включване се вписва в цялостната визия и цели на 
инициативата ЕСК..  

122-
Ч/29.0
1.18 

ФОНДАЦИ
Я "ПРО 
ЛИБРИС" 

"ПЛОВДИВ ПРИНТ" 91.  
Със средствата на съвременните дигитални технологии ще 
се създаде колекция от художествено адаптирани 
изображения на емблематични сгради и гледки от 
Пловдив, които ще се реализират като гумени форми за 
висок печат. Изображенията ще станат база на тези 
принтове, над която ще се надгради въображението на 
участника. Ще се организират 4 уъркшопа. 

5 000 3 000  Брой точки: 22 
Проектът предлага възможност жители и гости на Пловдив да 
участват в създаването на графични произведения – 
интерпретации на емблематични сгради и гледки. Необходимо 
е да се наблегне повече на участието на читалищата – освен 
като домакини и бъдещи ползватели на продукта. Удачно е да 
се разшири популяризацията с директен контакт с учебни 
заведения.  
 

125-
Ч/30.0
1.18 

Народно 
читалище 
"Христо 
Ботев-
1905" - 
Пловдив 

Прозорец към 
света  

92. 
В проектното предложение е заложено представяне на 
помагало “Образователен цикъл” по БЕЛ, дарено на 
читалището от председателя му г-н Возкресенски, което 
включва художествени произведения от учебната 
програма 7 - 12 клас пред ученици със зрителни 
затруднения и обучението им как да работят с него, чрез 5 
регионални ресурсни центъра. 

3 239 2 000 Брой точки: 23.5 
Изключително стойностен образователен проект, което 
предвиждаащабно разпространение през ресурсните центрове 
в целия Южен централен район за планиране. Проектът 
кореспондира с целите на ЕСК.  

141-
Ч/30.0
1.18 

НЧ 
„Просвета 
1896“, с. 
Меричлери 

Творческа 
работилница "Да 
сътворим 
красотички за 
всички“  

107.  
Проектът цели да обхване чрез творчески работилници 
деца от социално слаби семейства, за да могат да се 
докоснат до историята, културата, традициите и 
изкуството на своя роден край, да ги приобщи и 
интегриракъм социалния и културния живот на града . За 
всички по-големи български и християнски празници като: 
лазаровден, великден, еньовден, никулден и коледа, 
децата да се запознаят с празника и да плетат венци, 
рисуват и боядисват великденски яйца, събират билки и 
се запознават с лечебните свойства на всяка от тях, 
изработване на коледни картички и украса. 

 4 093,14 
   

 1 500 Брой точки: 18 
Проектът е добър пример за социална активност на читалище, 
но залага основно на традиционни похвати. Заложените 
административни разходи са недопустими по условията на 
отворената покана.  

144-Ч/ 
30.01. 
18 

НЧ 
"Светлина-
1948" 
с.Гьоврен 

От нивата до 
трапезата 

109.  
Проектът предвижда проучване, възпроизвеждане на 
автентична седянка на село от 18-19 век със специфични 
дейности като правене на кус-кус; правене на торби от 
Родопите; терлици и тн.В седянката възрастните жени 60 

3 230 1 000 Брой точки: 18 
Най-ценното в проекта е включванто на общността и 
възможността за предаване на традиционни познания в 
нетипична за обичайните работилници и кръжоци обстановка. 
Необходимо е да се акцентира не толкова върху заснемането на 



  

 

год. обучават децата от 14 - 18 год. и младите жени 20 - 45 
г. обясняват и показват, кое как се прави в автентична 
обстановка. 

събитието, колкото върху реалния обхват на участниците в него 
и свързването му с местната общност.  

145-
Ч/30.0
1.18 

Асоциация 
за култура, 
етнология 
и 
антрополог
ия 
"Медиатор
" 

Творческо ателие 
"Въздействиe"  

110.  
Целта на творческо ателие „Въздействие” е добиване на 
нов опит на 12 млади и развиващи се артисти в сферата на 
танцовото и театрално изкуство. Ателиетата ще бъдат 2 на 
бройв рамките на 1 месец. Ателието ще се проведе в 
читалище „Христо Смирненски” и ще включва: 
движенчески техники – изследват тялото и ума, 
пространството и нещата около нас чрез 
импровизационни задачи, ролеви игри, танцов театър; 
сетивна методология – предизвиква различни сетива и 
използва методи от неформално обучение, меки умения, 
работа в екип. Участниците ще бъдат подбрани 
предварително чрез онлайн форма за регистрация и ще 
получат сертификат за участие. Ателиетата ще бъдат 
отворени за посетители в определени сесии. 

5 000 3 000 Брой точки: 19  
Проектът е добър пример за взаимодействие между НПО и 
читалище за надграждане сетивните умения и изразни средства 
на млади артисти. Положително е отварянето на част от сесиите 
за широката публика и разнообразяване на дейностите на 
читалището с професионално обучение.  

146-
Ч/30.0
1.18 

НЧ 
"Съзнание 
1928" - с. 
Голямо 
Асеново, 
Димитровг
рад 

"От синията на 
баба - на нашата 
трапеза" 

111. 
С проекта се цели да се издирят, съхранят , възродят и 
популяризират традициите, свързани с приготвянето на 
автентични ястия и обредни  пити, характерни за селата 
Голямо Асеново и Злато поле, както и обичаите , за които 
тези ястия са характерни и се поднасят на трапезата.  

4 800 2 000 Брой точки: 20.5 
Проектът е свързан с темата за обредните хлябове и ястия от 2 
села. Дейностите включват обмен между две читалища и 
близки общности, което е най-положителната страна на 
предложението. Необходимо е да се предвидят повече 
потенциални бъдещи взаимодействия между двете читалща и 
това партньорство да се развие.  

148-
Ч/30.0
1.18 

НЧ "Захари 
Стоянов-
1984" - 
Пловдив 

Лятна детска 
академия "Оазис за 
игри и 
приключения" 

112. 
Лятната детска академия е традиционна за читалището 
форма за осмисляне на свободното време, ангажираност 
в колективни форми, запознаване с начални знания по 
кукловодство, сценично изкуство и живопис, запознаване 
с “оригами”,  научно познавателна дейност, спортни игри , 
запознаване с историята на древния Пловдив, 
придобиване на организационни умения. 

2 000  1 000 Брой точки: 19 
Проектът предвижда провеждане на разнообразни творчески 
занимания с деца. Препоръчително е намирането на форма за 
представяне на резултатите от академията пред общността. 

150-Ч/ 
30.01. 
18 

НЧ 
"ВЪЗРАЖД
АНЕ 1983", 

ПЛОВДИВ СКА 
КОКОНА 2019 ТЪЧЕ 
КРАСОТА  

114.  
Функциониращото в читалището работно ателие „Кокона“ 
ще организира работилници по вертикално тъкачество. 

4 460 3 000 Брой точки: 23.5 
Важен елемент на проекта е надграждането с нови дейности и 
инициативи на вече утвърдена дейност на читалището. 



  

 

Пловдив Работилниците ще се провеждат в рамките на четри 
месеца под ръководството на майстор от Регионалната 
занаятчийска камара. Предвдено е участие на деца от 
Арменското училище, които ще създадат проекти за 
тъкачество. Като резултат от проекта се предвижда и 
изложба, която ще гостува в Дом за деца, лишени от 
родителска грижа „Олга Скобелева“. 

Положителни са и предвидените онлайн урочи по тъкачество 
във фейсбук. Важно е рационално да се планират разходите за 
осъществяването на тази документация и комуникация на 
проекта, тъй като те не са включени в бюджета на настоящото 
предложение.  

151-
Ч/30.0
1.18 

Народно 
Читалище 
"Светлина-
1929г." - с. 
Труд 

Фестивал на 
плъстите 

115.  
Проектът предвижда проучване на плъстенето като 
изкуство в арт пленер, курсове, дигитализация и 
представянето му във фестивал. Основната цел на този 
фестивал е да привлече вниманието към сплъстяването 
като изкуство. Идеята е фестивалът да обедини деца, 
ученици, възрастни, пенсионери около една кауза – да 
проучат и научат корените на този занаят в село Труд, да 
го превърнат в ежегоден фестивал. 

5 000  2 500 Брой точки: 24 
Включването на представители на различни възрастови групи в 
съвместни занимания и обмен между поколенията 
синхронизира с  целите на инициативата Пловдив -Европейска 
столица на културата през 2019 г. Дигитализацията на 
творческите дейности е похвална. 

153-
Ч/30.0
1.18 

НЧ "Алеко 
Константин
ов - 1954" – 
Пловдив 

За Буквите 117.  
Проектът има за цел да развие младежките публики на 
читалището чрез дейности, свързани с литературата, 
изкуството, културата и популяризиране на кирилицата.  

4 810 2 500 Брой точки: 24.5 
В проекта са планирани разнообразни дейности от сферата на 
литературата и изкуството, обвързани с популяризиране на 
кирилицата. Със своя соцален профил проектът хармонизира с 
целите и визията на инициативата ЕСК. Добре са посочени 
ролите на различните целеви групи и разпределението на 
ангажиментите им..  

154-
Ч/30.0
1.18 

НЧ 
"Димитър 
Пешев - 
1998" - 
Пловдив 

Народно читалище 
"Димитър Пешев - 
1998" - средище за 
образователна, 
културна и 
социална 
интеграция на деца 
от ромската 
общност на град 
Пловдив 

118. 
В проекта е предвидено подобряване на достъпа на роми 
до книги и знания, както и насърчаване на 
разпространение и опознаване на ромската култура чрез 
лятна школа, конкурси и пътуваща изложба. Проектът 
утвърждава нови добри практики в читалищната  дейност 
за подобрен достъп деца и ученици до книга и знание, 
трансфер на знания между напреднали и изоставащи чрез 
създаване на атрактивна за посещение и отмора 
читалищна среда, мотивира нови групи граждани от 
квартала да изучават и предават ромската култура и 
наследства. От проекта се очаква над 110 ромски деца, 
ученици и граждани да бъдат включени активно в живота 

4 975 3 000 Брой точки: 23 
Проектът е важен във връзка с групата от деца, към която е 
насочен. Въпреки, че му липсва иновативност на подхода, той 
кореспондира пряко с целите и приоритетите на инициативата 
ЕСК.  



  

 

на читалището, което да окаже дълготраен ефект върху 
мотивацията на ромските деца за четене и успех, да 
стимулира нови активности за преоткриване на ромската 
култура и наследства. 

 

156-
Ч/30.0
1.18 

НЧ 
"Димитър 
Благоев - 
2008 г. - 
град 
Пловдив" 

Хляб за надежда 120. 
Проектът предвижда 16 общностни месения на хляб и 
пътуваща изложба с терапевтичен ефект и потенциал за 
насърчаване на общуването, споделянето на различията и 
стимулиране на толерантно отношение.  

4 650 3 500 Брой точки: 22 
Читалището има активна проектна дейност с включване на 
различни целеви групи. Проектът хармонизира с целите и 
визията на инициативата ЕСК. Има мултиетнически характер и 
социален ефект. Иновативният характер на проекта се базира на 
нови за читалищната дейност подходи за приобщаване на 
различни групи. Извършването на административни разходи не 
е допустимо съгласно насоките на отворената покана. 

157-
Ч/30.0
1.18 

НЧ "Проф. 
д-р Ас. 
Златаров 
1927" - с. 
Смилян 

КАРАЙ, СНИМАЙ И 
ПОКАЖИ: СЕЛА И 
ЖИВО 
НАСЛЕДСТВО ВЪВ 
ФОТО-ОБЕКТИВА 

121.  
Настоящият проект създава и представя пътуваща 
фотоизложба на нематериалното културно наследство и 
исторически обекти, свързани с историята на 9 селища от 
Родопите и представянето й пред публики, интересуващи 
се от култура, история и туризъм в 5 населени места в 
страната. Подготовка на фотоизложбата е прдвидена 2018 
г., а представянето й пред публика е планирано за 2019 
г.За създаването на фотоизложбата се предвижда 
организирането на 3 вело-фото-тура (ВФТ), чиято цел е 
заснемане на обреди, обичаи, събития и обекти на 
историческото наследство, част от културната идентичност 
. 

5 000 4 000 Брой точки: 28 
Чрез пътуващата изложба проектът има широк регионален 
обхват, а чрез дигиталния й вариант и подходящата 
популяризация. Успешно подбраното партньорство с музеи и 
община, дава необходимото поле за изява на произведенията и 
предпоставка за достигане до широка публика, а чрез 
глобалната мрежа и анотирането на текстовете на английски 
език – и до чуждоезична  публика. Проектът пряко съответства 
на целите и визията на инициативата ЕСК. 

161-
Ч/30.0
1.18 

НЧ "Шалом 
Алейхем 
1945г." - 
гр.Пловдив 

От Орта Мезар и 
нататък 

125. 
Проектът утвърждава мястото на евреите в историята и 
съвремието на Пловдив, представяйки 4 големи празника. 
Представлява поредица от събития, включващи 
представители на еврейската общност в Пловдив, изявени 
пловдивски общественици, учени, артисти и творци, 
студенти, ученици, преподаватели, граждани. Събитията са 
творчески срещи, изложба, открит урок по ладино и иврит,  
синагогални песнопения от древността до наши дни, 
представяне и празнуване на четири големи празника –

5 000 5 000  Брой точки: 25 
Проектът е мултижанров и съответства на целите и визията на 
отворената покана Читалища. Планираните дейности обхващат 
2018 и 2019 година. С акцента върху културата на една общност, 
широко представена в Пловдив, проектът съответства на целите 
и приоритетите на нициативата ЕСК.. 



  

 

Ханука, Песах, Пурим, Сукот. 
 

165-
Ч/30.0
1.18 

НЧ 
“Искрица 
1901” - с. 
Скобелево, 
Димитровг
рад 

Гениалният поет 
Яворов - наша 
национална 
гордост 

129. 
Проектът цели да отбележи значимостта на творчеството 
на Яворов по повод 140 години от рождението на поета 
през 2018 г. В партньорство са привлечени местна власт и 
читалища от региона на Чирпан и Димитровград, 
арменската общност от Пловдив, както и Фондация 
„Яворов“. Проектът е за две години. Планирани са 
мащабна реклама, два национални конкурса – творчески 
и рецитаторски, кинопрожекция, литературни срещи, 
музикална програма.  

2 600   2 600  Брой точки: 23, 5 
Проектното предложение обхваща голям брой дейности и 
интересни партньорства. Включването на различни публики и 
подобряването на достъпа до култура е сред важните елементи 
за инициативата ЕСК. 

168-
Ч/30.0
1.18 

НЧ 
“Просвета 
1927”- с. 
Йоаким 
Груево, 
общ. 
Стамболий
ски, 

Заедно можем 
повече 

133. 
Проектът „Заедно можем повече“ е насочен към младите 
хора от различни етнически групи. Целта е чрез 
организиране на различни клубове с участието на всички 
целеви групи в тях да се стимулира интеграция в местната 
общност, да се формира екологична култура у младите 
хора и отговорно отношение към околната среда, да се 
създадат условия за мултиетническо опазване и 
формиране на толерантно отношение и уважение към 
културните традиции и наследство на различните етноси, 
да се разнообрази културния живот в селото. 
Работейки по проекта, читалището ще спомогне за 
интеграция на смесеното население в селото, да се 
развият индивидуални творчески способности, умения и 
познания, запознаване и запазване на традициите и 
обичаите на етносите. 

4 380  
 

2 500  Брой точки: 24 
Силен елемент на проектното предложение е съвместната 
работа на/с етническите групи в населеното място за 
стимулиране на екологосъобразно отношение, възстановяване 
на местни занаятчийски обичаи и толерантност. Дейностите по 
творчество, почистване и оползотворяването на отпадъците от 
поречието на р. Въча за създаване на изкуство е креативно 
решение. Проектът пряко съотвтства на цлите и приоритетите 
на инициативата ЕСК.  

172-
Ч/30.0
1.18 

Лиляна 
Пенчева - 
Пазарджик 

Изкуството дава 
живот - изкуството 
учи 

137. 
Проектът е подаден в партньорство с читалище „Пробуда 
1930“ село Боримечково, Лесичово. Проектът цели 
създаване на мюзикъл чрез творчески работилници с 
представители на местната общности и представянето му 
в концерт. 

5 000  4 000  Брой точки: 23 
Проектът е добър пример за взаимодействие между артист и 
читалище за включване на местната общност в културни 
дейности. Провокирането, участието и развитието на различни 
публики  и общности кореспондира с целите на отворената 
покана.  

175- НЧ "Отец  Велинград, get 139. 4 950  3 000  Брой точки: 26 



  

 

Ч/31.0
1.18 

Паисий - 
1893" - гр. 
Велинград 

inspired! Целта на проекта свързана с емблематичния за Велинград 
- Младежки духов оркестър „Димитър Мечев“ и 
Музикалната школа и акцентира върху иновативни 
подходи на обучение, лагер-школа, флашмоб, запис на 
диск и изяви в нетипични за културни събития 
пространства за деца и младежи. Към проекта е 
ангажиран диригент Велислав Стоянов.  

Проектът е интересен и ценен с приобщаването на широк кръг 
от деца и младежи. Липсва година на случване на проявите 
заложени в план графика на дейност. Журито препоръчва 
реализацията на “Велинград, get inspired!” да бъде през 2019 
година. 

176-
Ч/31.0
1.18 

Срдужение 
Артел 13- с. 
Киселчово, 
Смолян 

Хлябове в 
обредните 
традиции на 
Родопите 

140.  
Проектът цели възстановяване и представяне на начини за 
приготвяне на обредни хлябове и родопски ястия. На 
участниците в проекта предоставят възможностида 
дообогатят културното съдържание на Читалището чрез 
проучвания и информация за обредните хлябове в района 
на Родопите. Проектът популяризира културните практики 
на общностите, представени чрез тематичните ателиета. 
Използва съвременните технологии, за да достигне до 
потребители на дигитални продукти чрез заснемането и 
качването в глобалната мрежа на късометражните филми, 
представящи това специфично знание. 

4 978  
 

2 500  Брой точки: 25, 5 
Проектът има значим регионален ефект и чрез удачната си 
популяризация. Предоставя възможност на гостите от страната, 
посетили съответните ателиета да се запознаят с обредите, 
културния живот на района и бита на селата. 
Има потенциал за представянето на местните културни 
традиции в международен мащаб.  

178-
Ч/31.0
1.18 

НЧ „П. К. 
Яворов - 
1926 г.” - 
Пловдив 

ПРОСТРАНСТВО НА 
ЛЮБОВТА 

142.  
Проектът цели да развие природосъобразно поведение, 
отговорно отношение и грижа сред подрастващи и 
граждани в квартал на Пловдив. Планираните дейности и 
теми са разнообразни: Да бъде обособено творческо 
пространство в градинките пред Читалището, където 
заедно с учениците от СУ „Н. Геров” гр. Пловдив (5-6 клас) 
да се направи „ПРОСТРАНСТВО НА ЛЮБОВТА”. Част от 
проекта е градина с билки, поставяне на къщички за 
птици, лекционна част и изложби на „зелена“ тематика. 

2400  
 

2 000  Брой точки: 25 
Предложените идеи кореспондират с изискванията по 
отворената покана. Проектът предвижда активно участие на 
младежи от общността за подобряване на средата около 
читалището, с което съчетава и образователни иницативи.  

184-
Ч/31.0
1.18 

Сдружение 
"НИШАН" в 
партньорст
во с 
Народно 
Читалище 
"Христо 

"Две ръце, едно 
сърце - 
работилница за 
тъкани в Родопите" 
- 

147. 
НИШАН в партньорство с читалище „Христо Ботев 1929“, с. 
Манастир ще организира 8-дневна работилница по 
тъкачество и везане в с. Манастир. Десет участника ще 
прекарват 5 часа на ден с опитните тъкачи от селото, които 
ще им предадат занаята си. Участниците ще видят целия 
процес от чепкане, развлачване, предене, намотаване, 

4 932  
 

 2 000  Брой точки: 21  
Проектът предлага срещата на различните поколения през 
призмата на традиционното занаятчийско учение и на 
изкуството. Свързването на потенциала на младежи от града 
със знанието на възрастни хора в обезлюдяващи се села и 
постепенната загуба на техните културни съкровища е 
иновативен социално-предприемачески модел. 



  

 

Ботев - 
1929" - 
с.Манастир 

сноване, вдяване до тъкане на губери и халища; от 
кроене, обточване до шиене на везани родопски терлици; 
от сноване до тъкане на парцалени черги. В останалото 
време те ще могат да изследват местния диалект, 
традиции, обичаи, рецепти, както и да научат автентични 
песни от самодейната певческа група към читалището.  

185-
Ч/31.0
1.18 

Сдружение 
„Инициати
ви и 
иновации“ 
- Пловдив и 
НЧ - с. 
Татарево, 
Първомайс
ко 

Творческа 
работилница за 
влогари  

  148. 
Идеята на Проекта е да се покани Крис Захариев и/или 
други влогари да сподели опита си с децата от селото. 
Нагледно те ще могат да се запознаят как заснема и 
монтира клип. Проектът ще се изпълнява в рамките на 
една седмица, като първите дни ще се обучават деца, а 
после всяко дете, учасващо в работилницата, ще има за 
задача да заснеме свой собствен клип, за нещо което ги 
вълнува, като използват практиките, които Крис е 
споделил с тях в началото. За снимане ще използват 
телефоните си.  

5 000  
 

3 000   Брой точки: 23, 5 
Проектът ще акцентира върху традициите на селото и 
читалищата чрез съвременни изразни средства, достъпни до 
младежко участие и публика. Проектът е иновативен от гледна 
точка на използване на нови технологии и дигитални средства 
за създаване и популяризация на визуални продукти.  

202-
Ч/31.0
1.18 

НЧ "Груд 
Георгиев - 
1868 г" - с. 
Свежен 

Кирилицата в 
българската 
ръкописна книга и 
Аджарската 
книжовна и 
калиграфска школа 

 164. 
Проектът е за двугодишен период и включва обучение по 
калиграфия с цел запознаване с българската ръкописна 
книга и местната калиграфска школа. Предвидени са 
теоретически и практически занимания на деца и 
възрастни, свързани с Аджарската книжовна школа, 
кинопрожекции и посещения на исторически места от 
района свързани с тематика на проекта. Към проектът са 
привлечени водещи учени в областта на филологическата, 
историческата и изкуствоведската медиевистика, 
приложена е вече изготвена програма на обученията. 
Привлечени са научни, образователни и академични и 
институции. 

4 960  
 

4 000  Брой точки: 24 
 
Проектът носи потенциал и е убедителен в описаните детайли 
по реализацията му. Предложението е част от устойчива 
политика на общнското управление в селото за популаризиране 
на Аджарската книжовна школа като строго местен принос в 
многообразието на европейската цивлизация. Проектът 
кореспондира пряко с целите и приоритетите на инициативата 
ЕСК. 
 

203-
Ч/31.0
1.18 

Фондация 
"Джендър 
алтернатив
и" 

„Жените в 
градските и 
селските райони - 
поглед върху 
тяхната роля в 
обществото“ - 

165. 
Проектът се осъществява с 5 читалища – домакини на 
изложбата от 5 града в 5 региона, осигуряващи гласност на 
проекта и достъп до публики. Целта му е да организира 
пътуваща изложба в пет региона на България – Пловдив, 
Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково, визуализираща 

5 000  
 

3 000  
 

Брой точки: 25 
Темата е изключително актуална и дискусионна. Кандидатът 
има необходимия специфичен опит за оптималното разгръщане 
на дейностите и реализиране на проекта.  



  

 

документална 
фотоизложба за 
съвременния 
живот на 
българските жени в 
5 региона в 
България – 
Пловдив, 
Пазарджик, 
Смолян, Кърджали, 
Хасково " 

ежедневието на българските жени и да провокира 
дискусии за ролята на жената в обществото. Чрез силата 
на фотографията и устната история, проектът ще създаде 
алтернативна история за тези, които традиционно са 
лишени от такава – жени от селски райони, бедни жени, 
жени от малцинствата, възрастни жени и жени с 
увреждания.  

205-
Ч/31.0
1.18 

Фондация 
„ПОдЛЕЗН
О“ -  София 

Зоо подлез  167. 
Проектът се осъществява в партньорство с читалище "Георги 
Търнев - 1900" - гр. Пловдив. Проектът ще създаде едно ново 
културно пространство за читалището, където да се 
провеждат събития и изложби на открито. има за цел да 
облагороди градската среда и да предостави по-красив, 
уютен и интригуващ подход към читалището. Това би могло 
да привлече интереса на жители, посетители и медии, както 
и широко общностно участие. По този начин ще бъде 
подобрен техният достъп и засилен техният интерес към 
култура по един необичаен начин. 
 

5 000  
 

3 500 Брой точки: 28 
Проектът е добър пример за взаимодействие с читалище, което 
влияе благотворно и на градската среда, и на достъпа на 
публики до култура. Като тема и като подход проектът 
кореспондира пряко с целите и приоритетите на инициативата 
ЕСК.  

206-
Ч/31.0
1.18 

НЧ "Антим І 
1937" - 
Пловдив 

Творческо писане и 
креативност за 
деца от 10 до14 
години  

168. 
Заниманията в групата са насочени към творческо 
създаване на оригинална творба стъпка по стъпка. 
Постепенно, на разбираем и достъпен за възрастта на 
децата език, се въвеждат основни понятия и инструменти 
на писателската работа - сюжет, ситуация, герои, жанрове, 
поетични форми. По време на занятията децата получават 
различни задачи, които развиват тяхната креативност, 
наблюдателност, оригинално мислене.  
Курсът обогатява речниковия запас на децата, 
затвърждава и задълбочава в лека и приятна форма 
граматическите познания на участниците.  
Една от целите на заниманията е в децата да се създаде 

2 560  
 

2 000  Брой точки: 20 
Проектът предполага широко участие на общността, тъй като е 
предвидено организирането на литературни четения от 
произведения на децата, гостуване на 
писатели и културни дейци. Развитието на литературни умения 
у децата, както и обогатяването на техния образователен опит с 
тези допълнителни дейности придава особено висока стойност 
на проктното предложение. Подходите не са иновативни, но 
ефектът има потенциал да създаде траен и устойчив интерес у 
децата към литературата, както и да отключи техния писателски 
талант. Проектът пряко кореспондира с целите на инициатвата 
ЕСК.  



  

 

трайно увлечение и любов към книгите, четенето, 
творчеството. 
В края на курса се предвижда създаване на обща онлайн 
платформа/блог, в която децата да могат да представят 
пред публика своите произведения. Организира се 
литературно четене на написаните от децата 
произведения. Възможно е да се направи конкурс с 
награди. 

208-
Ч/31.0
1.18 

СНЦ Театър 
на 
отговорнос
тта, 
Пловдив 

Покана за 
приятелство(Friend 
request)  

170. 
“Покана за приятелство (Friend request)” е 
интердисциплинарен, поетапен проект, в който ще 
участват 9 тийнеджъри в три групи, които ще работят 
заедно с водещия ментор – Елена Панайотова. В рамките 
на три седмици, екипите ще се срещат с членове на 
организацията и ще изпълняват поставените им задачи, за 
чието изпълнение ще използват изразните средства на 
поколението си, а именно телефоните си. Всеки участник 
ще запише по една история на възрастен човек от 
квартала, свързана с начина на сприятеляване преди 
години. Със събраните материали ще бъде организирано 
пет дневно ателие с водещ Елена Панайотова, в което ще 
се оформи крайната интерактивна, сценична презентация 
пред публика. 
 

5 000  
 

3 500  Брой точки: 27 
Взаимодействието между децата и хората от общността за 
събирането на истории е от голяма ценност за проекта. 
Положителен е потенциалът на проекта да разнообрази 
дейността на читалището, както  да произведе продукт, насочен 
към широката публика, който се основава на колективната 
памет. Проектът пряко кореспондира с целите и приориттите на 
иинициативата ЕСК.  

211-
Ч/31.0
1.18 

НЧ "Проф. 
д-р Ас. 
Златаров 
1927" - с. 
Смилян 

ДЯТЕЩИ 
ВПРЕГАЛКИ И 
СТАРСКИ 
НАПЕНАЛКИ  

173. 
Популяризиране богатството на родопският диалект сред 
подрастващи и възрастни чрез създаване на куклен детски 
спектакъл на родопски диалект, участие на възрастни в 
изяви от типа stand-up comedy на родопски и видео-уроци 
по родопски диалект за начинаещи. 

Проектът предвижда заснемане на 10 видео-урока за 
начинаещи в практикуването на родопски диалект.  Те ще 
се използват за подпомагане на реализацията на на куклен 
спектакъл на родопски диалект.  Спектакълът ще бъде 
представен пред детска аудитория в 14 населени места – 
Смилян, Могилица  и Арда, Елховец, Чепинци, Баните, 

5 000  
 

5 000  Брой точки: 22 
Проектът популяризира един от най-колоритните елементи на 
местната идентичност – родопският диалект. Прави го по 
забавен, увлекателен и достъпен начин, което допринася за 
добавената стойност на проекта. Иновативен подход е 
създаването на видео-уроци и използването на възможностите 
на глобалната мрежа, за да популяризира дейността. 



  

 

Момчиловци, Давидково, Триград, Девин, Широка Лъка, 
Старцево, Неделино, Чепеларе.  

 

214-
Ч/31.0
1.18 

Иван 
Красимиро
в Иванов 

Ден на Магията 176.  
Проектът ще представи някои от най-модерните илюзии 
от съвременната световна сцена и това ще даде 
възможност на всички гости да изживеят незабравими 
емоции, благодарение на съдействието на читалищата.. 
Включено е партньорство с читалища от Пловдив, 
Марково, Перущица  и Смолян. 

5 000  
 

   2 000  Брой точки: 19, 5 
,  
Проектът предлага разнообразяване на обичайната читалищна 
програма. Най-голям позитив е включването на мстните 
общности в обучителни работилници.  

 

215-
Ч/31.0
1.18 

НЧ 
"Честолюб
ие-2010г." 
гр.Раковски 

Маската и нейното 
развитие през 
годините  

177. 
Проектът ще се реализира от читалище „Честолюбие-
2010г.” като водеща организация и партньор Обществен 
център Аквакилимойд, Северна Ирландия в периода 
април 2018 - декември 2019 г. чрез комплекс от дейности 
в три отделни етапа, свързани с маската и маскарадните 
игри. Всяка дейност ще се реализира чрез три основни 
етапа: проучване, работа на терен и представяне. В 
проучванията ще се включат студенти от факултета по 
етнология, които да подпомогнат професионално процеса 
на проучване и реализация. Проектът е свързан и с 
участие на мъмърси от Аквакилимойд на фестивала на 
кукерските и маскарадни игри Кукове Раковски през 2019 
г.  

5 000  
 

3 000  Брой точки: 24 
Чрез участието на мъмърсите от Аквакилимойд и кукерския 
състав при читалището, участието на майстор на ирландски 
маски и български занаятчии ще се създадат международни 
събития и диалог, както и възможности и за бъдещи 
взаимодействия между участниците в проекта. Проучването на 
ястията, игрите и маските ще даде представа как са се 
променяли през годините и какво отражение са дали на 
обществения живот, а дигитализирането на събрания материал 
ще даде широк достъп от публика. 
 

217-
Ч/31.0
1.18 

Сдруже-
нието за 
психосо-
циална 
подкрепа и 
личностно 
развитие  
/СПСП и ЛР 
Смолян/ 

Доброволческо 
училище за 
активни грижи в 
общността  
 

179. 
Целта на проекта е да инициира Доброволческо училище, 
което да подготви група за подкрепа и самопомощ /ГПС/-
образователни и мотивационни семинари, споделяне на 
опитЦелите на проекта сапостигане ново качество на 
живот- психофизическо състояние, разширени социални 
контакти 

-  

4 524  
 

  2 000  

 

Брой точки: 18 
Проектът спомага за специално акцентиране на 
доброволчеството като форма на общностно включване и 
участие в културните процеси, както и като форма на 
взаимопомощ особено в малките населени места. С тази 
инициатива проектът допринася и за разнообразяването на 
функциите и ролята на читалището, както и за организиране 
на по-активна доброволечско мрежа, която да съдейства в 
различни социални инициативи.   

 

218-
Ч/31.0

СНЦ 
“Заедно за 

„Възпитаване на 
рицарски 

180. 
Проектът е двугодишен и се базира на партньорство 

5 000  
 

3 000 Брой точки: 21 
Проектът предлага необичайно пратньорство и развити ена 



  

 

1.18 личностно 
развитие" 

добродетели при 
децата със спорт и 
изкуство" 

между клубовете по шахмат, училищата и читалищните 
дейци.  
Предвижда се органзиране на турнир по шах и тематичен 
конкурс за детска рисунка.Децата ще покажат как 
разбират съвременното рицарство и моралните качества, 
което е символизирало през вековете.  

дейности. Застъпеният в него образователен елемент въвежда 
тма, която пробава децата към европейската история. 
Същвременно тематично проектът е свързан и с класически 
детски филм от миналото, който развива и обогатява общата 
култура. Проектът пряко кореспондира с целите и приоритетите 
на инициативата ЕСК.  

221-
Ч/31.0
1.18 

СНЦ Театър 
Цвете- 
София 
 
 
 

Куклени тържества 
в Родопите 

183. 
Проектът предвижда органзирането на интерактивни 
куклени представления в читалища от гр. Чепеларе и гр. 
Хвойна. Предвидено е включването и на деца лишени от 
родителски грижи от Центровете за настаняване от 
семеен тип в Нареченски бани и Павелско. 
 

4 710 
 

3 500 Брой точки: 21 
Проектът е ценен със своя соцален характер и с осигуряването 
на достъп до култура на групи, които обичайно нямат такава 
възможност. Също е добър пример на успешно взаимодействие 
с читалище.  
 

222-
Ч/31.0
1.18 

Образцово 
НЧ 
"Будилник" 
1898 - гр. 
Ракитово 

Бодливи ноти    184. 
Комедиен спектакъл на база скечове, пародийни 
музикални изпълнения, танци, сатира. 
Проектът е посветен на 120 години от създаване на 
читалището и 100 години театрален колектив, плод на 
обща работа с театралния колектив, естраден състав и 
танцова формация. Участниците в колектива са самодейни 
изпълнители от град Ракитово, българи, българо-
мохамедани, армъни, както с дългогодишен опит така и 
млади 

4 000  
 

3 000  Брой точки: 20 
Проектът предлага възможности за общностно сближаване чрез 
изкуството, опознаването на различната култура и етноси. 
Същевременно той се свързва с дългогодишната история на 
читалището и неговата традиционна дейност. Проектното 
предложение отговаря на критериите на отворената покана. 
 

225-
Ч/31.0
1.18 

МЕЛФОРМ
АТОР ЕООД 

STEMS / СТЪБЛА - 187. 
СТЪБЛА е проект за site-specific аудиовизуална инсталация 
в Чинарената гора на село Белащица. Според местна 
легенда, тази гора е засадена от ослепените войници на 
цар Самуил и днес мястото определено носи особен дух. 
Това се дължи и на факта, че преди години чинарите били 
напълно изсечени и по-късно те се самовъзстановяват от 
дънерите си, като броят на стволовете се размножава, а 
височината им достига до 50 м.  
Инсталацията има за цел да подчертае тази природна 
забележителност чрез средствата на звука и светлината..  

5 000  
 

4 000  Брой точки: 21 
Подходът в предаването на стара легенда по съвременен начин 
има предпоставки да привлече разнообразна публика и да 
създаде ново и необичайно събитие в селото. Журито 
препоръчва засилване на сътрудничеството с читалището в 
реализирането на проекта, тъй като го приема като основна 
гаранция за интегрирането на идеята в местната общност. 
 



  

 

226-
Ч/31.0
1.18 

МЕЛФОРМ
АТОР ЕООД 

Дигитално 
Наследство 
България / Digital 
Heritage Bulgaria 

188. 
Проектът цели да дигитализира интересни, трудно 
достъпни или малко известни исторически, архитектурни 
и археологически обекти от град Калофер и региона. 
Планира се създаване на интернет платформа с богат 
фонд с информация свързана с Българското културно 
наследство. Заедно с това се предвиждат и безплатни 
уъркшопи представящи нагледно целия работен процес 
по заснемане и дигитализация. 

4 520  
 

3 500  Брой точки: 23, 5 
Проектът е ценен с това, че се обръща внимание на трудно 
достъпни или не толкова известни обекти, а също и с 
въвличането на публики в образователни уъркшопове.  

227-
Ч/31.0
1.18 

НЧ "Отец 
Паисий 
1928 г." - с. 
Руен 

„Да играем игрите 
на баба и дядо" 

189. 
Проектът е планиран в партньорство с НБ „Иван Вазов”, гр. 
Пловдив и Народно читалище „Пробуда 1923г.” с. Яврово. 
Целта на проекта е да изследва детските игри от близкото 
ни минало чрез „събиране на спомени” и разкази от 
възрастни. Целевата аудитория на проекта са деца, 
ученици и възрастни. Чрез възпроизвеждане на детските 
игри и в други населени места - читалища от Пловдивска 
област, НБ „Иван Вазов”, да се създаде мост между децата 
и възрастните и те отново да общуват извън света на 
компютрите.  

4 700 
 

2 000  Брой точки: 22 
Включването на различни общности, самодейци от читалището, 
доброволци, училища, граждани в събирането на спомени е 
ценен подход, който би привлякъл и интересна публика. 
Насърчаването на общуването и активното взаимодействие 
между различни поколения е едно от големите предимства на 
предложението. 

229-
Ч/31.0
1.18 

Сдружение 
"Младежки 
дейности" 
гр. 
Пазарджик 

Отворени 
пространства 

 

191. 
Проектът се реализира в  партньорство с НЧ „Свети 
Панталеймон 1909“ село Паталеница. Проектът е свързан 
с превърналата се в културна марка на 
регионаШекспирова театрална школа „Петровден“. Целта 
на настоящият проект е превличането на участници за 
реализиране на сценографски проект. Планирани са 
творчески ателиета за 2018 и 2019 година. 
 

5 000  
 

3 000  Брой точки: 18 
Шекспирови постановки са ежегодна традиция в село 
Паталеница. Проектът предлага надграждане на събитието със 
сценографски творчески ателиета, което допринася  и за 
неговото бъдещо развитие. Проектът е ценен също с 
представянето на високо като качество съдържание в 
необичайна среда и с разнообразяването като цяло на 
културния живот в региона. .  

230-
Ч/31.0
1.18 

Община 
Перущица  

/Не/познатите в 
Перущица 

192. 
Проектът е в партньорство с НЧ "Просвета - 1862", 
Перущица и включва уличен театър, фотоизложба на 
открито и творческа работилница.  

4 710  
 

2 500 Брой точки: 20, 5 
Идеята за уличен театър е атрактивна. Журито препоръчва 
изпълнението на проекта да се осъществи без дейностите 
свързани с изложбата. 

233- НЧ "Иван Традицията среща 195.  3 000   2 000  Брой точки: 19 



  

 

Ч/31.0
1.18 

Вазов - 
1931" гр. 
Пловдив 

бъдещето Проектът е свързан с традиционния карнавал „Кукерски 
игри” в кв.Коматево, който от дълги години се провежда 
на Сирни Заговезни. Проектът има за цел възстановяване 
на знанията и създаване на умения за изработване на 
оригинални кукерски маски и други елементи за 
кукерските костюми от местното население. Главната му 
насоченост е към подрастващото поколение и активното 
му участие в направата на кукерските атрибути с 
традиционни материали, както и активно да участва в 
показването им на самия празник. 

  Проектът има потенциал да възстанови автентичната традция за 
изработване на кукерски костюми. Карнавалът е атрактивно 
събитие, което привлича най-разнообразни публики и 
участници.   

 

237-
Ч/31.0
1.18 

ОНЧ 
"Св.Св.Кир
ил и 
Методий-
1905"-
Велинград 

Чепинският змей  199.  
Музикално-танцов спектакъл ще разкаже легендата за 
създаването на Чепинското корито. Чрез похватите на 
музика и танц ще се припомни мистична легенда, 
свързана с Чепинския край. Автор на музиката ще е Петьо 
Кръстев, диригент на АНТП „Пирин“. Партньори по 
проекта ще бъда ПАНПТ „Чепино“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 
Танцов клуб „Надежда“. 

3 520  
 

3 000  Брой точки: 23 
Проектът е ценен в пресъздаването на характерна за мястото 
легенда посредством танц и музика и съвременни аудио-
визуални подходи.  

238-
Ч/31.0
1.18 

НЧ „ЗАРЯ - 
1858“ - 
Хасково 

ЧИТАЛИЩЕ НА 
ФОКУС 

200.  
Проектната идея се състои в изготвяне на документална 
изложба, която да представи пред широк кръг 
хорамалките селски и градски читалищни библиотеки. 
Снимките ще се представят в пътуваща изложба 
своеобразна поезия, отразяваща в кадър ценността и 
проблемите на съвременното читалище. Обективите на 
младите хора ще разкрият палитра от емоции и ще 
фокусират общественото внимание върху толкова ценния 
и уникален феномен – българското читалище! 

5 000  
 

2 000  

 

Брой точки: 19 
Проектът има потенциал да популяризира типичното българско 
явление – читалища, не само на местно, но и на медународно 
ниво. Същевременно идеята включва в участие млади хора и им 
предлага артистична изява, което допринася за ценността на 
проекта. 

240-
Ч/31.0
1.18 

НЧ „Васил 
Левски-
1928“ - с. 
Климент 
 

Заедно можем 
повече 

202.  
Проектното предложение е мултижанрово и насърчава 
местното население в съпричастност към обществените 
каузи, свързани с опазването на автентичната култура, 
идентичност, традиции и бит на местната общност. 
Дейностите включват създаване на късометражен филм в 
ретро стил за живота и дейността на читалището и 
създаване намобилна Алея от тематични арт инсталации 

5 000  
 
 

 3 000  

 

Брой точки: 21 

В проекта има максимално старание за разнообразяване на 

обичайната читалищна дейност с нови инциативи и нови 

идеи. Включването на голям брой доброволци и младите хора 

с активно участие във всички проектни дейности е важен 

аспект реализацията на проекта. 

 



  

 

/Cardbord person/, със силуети и художествено изваяни 
профили на човешки фигури в реални размери.  

243-
Ч/31.0
1.18 

Сдружение 
"Регионалн
а 
занаятчийс
ка камара - 
Кърджали" 

СЪКРОВИЩА - 
МИНАЛО, 
НАСТОЯЩЕ, 
БЪДЕЩЕ 

205.  
Фокусът на проекта е върху разнообразяване на 
традиционни дейности на читалищата с иновативни 
инициативи, представящи развитието на град Кърджали 
по различни, неизползвани досега начини. Проектът 
включва основно два взаимосвързани компонента, които 
заедно ни превеждат през годините и прокарват нишката 
на наследствеността през спомените на местните жители. 
Предвижда се етнографска сбирка да бъде изложена под 
формата на арт инсталация „Съкровища от скрина” по 
време на театралното представление от проект „Хепънинг 
„Калейдоскоп от истории и традиции“ и по време на 
фестивала „Бъдеще с традиции”, който се провежда 
ежегодно в Кърджали.  

5 000 
 

3 000. Брой точки: 21 
Включването на общности и активно им пряко участие в 
издирване и събиране на предмети за планираната етнографска 
сбирка носи голям потенциал, както и преобразяването на 
пространството, в което е предвидено да се осъществи. Журито 
препоръчва изпълнението на проекта да се осъществи само в 
първата му част – събирането на стари спомени и реликви и 
организирането им в изложба. 

249-
Ч/31.0
1.18 

Сдружение  
"Училищно 
натоятелст
во 
Снежанка 
при ЦДГ 
Снежанка" 
гр. 
Пловдив. 

С Пловдив в 
сърцето“ 

211. 
Предвидени са образователни и културни дейности с деца 
и родители, които да засилят чувството за идентичност и 
принадлежност на децата. 
Отчитайки неизбежните промени в света около нас, 
динамичността и мобилността на днешния свят, считаме, 
че изучаването на историческото и социо-културно 
наследство от ранна детска възраст е път към запазване и 
връщане в живота на съвременните деца на редица 
традиционни ценности за общността. 
 

4 960  
 

2 000  Брой точки: 20 
Придобитият опит в подготовката и изпълнението на проекта 
ще подпомогне ръководствата и екипите на партньорите - 
читалища и на детска градина, в участието им в бъдещи 
проекти. Положително е партньорството помежду им и 
желанието за създаване на по-разнообразни образователни 
практики. 
 

254-
Ч/31.0
1.18 

Градска 
библиотека 
"Паисий 
Хилендарс
ки" - 
Асеновград 

Завръщане към 
корените 

 216.  
Проектът е посветен на шевиците. Чрез изложба 
„Българската шевица – тайният код“ с постери и 
автентични експонати ще се покаже многообразието на 
традиционната култура и древния произход на шевицата. 
Темата ще се доразвие в кръгла маса и дефиле-конкурс за 
автентична носия, творчески работилници по везба за 
хора в неравностойно положение. С придобитите умения 
ще се изработят сувенири, база за социално 

4 895 
 

 2 000 Брой точки: 18 

Проектът обогатява и надгражда знанията за българската 

шевица. Провокира и представя читалището пред –нова среда 

и с нови цели в полето на социален предприемач. 

 



  

 

предприемачество. 

256-
Ч/31.0
1.18 

Постстудио 
ООД, 
София 

Обединяваща 
визуална 
идентичност на 
Пловдивските 
читалища  

218. 
В Българиячиталището е добре позната обществена 
институция, която изпълнява учебно-просветителски 
функции и самодейност още от средата на 19 век.  
Въпреки огромното си значение като институция, 
читалищата се сблъскват със съвременни проблеми, като 
привличане на нова публика, конкуренция на 
предлаганите продукти, разпознаваемост на 
бранда/марката. Голяма част от комуникационните 
проблеми, могат да бъдат решени чрез обединението на 
читалищата под един бранд/марка и създаване на обща 
визуална идентичност или общ „образ“, в който да се 
запази и идентичността на всяко едно от тях. 
 

5 000  
 

 5 000  Брой точки: 21, 5 
Изключително амбициозен проект, разработващ обединяваща 
визуална идентичност на Пловдивските читалища. Проектът би 
могъл да се разрасне, включвайки и читалища в региона. 
Дейности по създаването на обща визулана идентичност за 
читалищата в Пловдив са планирани в Апликационната книга на 
Пловдив 2019.Проектът отговаря на тази концепция и предлага 
осъществвяване на част от тези дейности. 

257-
Ч/31.0
1.18 

Clearly 
Culture 
Bulgaria 

Тренинги за 
устойчиви 
партньорства  

219. 
Проектът  „Тренинги за устойчиви партньорства“  се 
състои в организирането на поредица 
от семинари в областите „Менажиране на проекти“, 
„Културно спонсорство“ и  
„Европейски проекти“ за мениджърите на пловдивските 
читалища.Семинарите „„Менажиране на проекти“, 
„Културно спонсорство“ и „Европейски проекти“ са 
интензивни, практически ориентирани и разглеждат 
подробно проекта на всеки участник, независимо на какъв 
етап от него се намира той.  

5 000  2 000  Брой точки: 21, 5 

Проектът „Тренинги за устойчиви партньорства“ ще допринесе 

за развитието на читалищата, като ги подкрепи по пътя им на 

изграждане на публики, които в крайна сметка трябва да 

формират общност. Журито препоръчва обединяване му с 

проект „Тренинги за развитие на публика“. 

258-
Ч/31.0
1.18 

Clearly 
Culture 
Bulgaria 

Тренинги за 
развитие на 
публика  

220. 
Проектът  „Тренинги за развитие на публика“  се състои в 
организирането на поредица от три семинара -  Audience 
Development, Cultural Marketing и Social Justice за 
мениджърите на пловдивските читалища.  
В тази серия от семинари ще бъдат анализирани 
проектите на читалищата, като използваме най-добрите 
практики и стратегии за развитие на взаимоотношенията с 

5 000 2 000 Брой точки: 19 

Проектът „Тренинги за развитие на публика“ ще допринесе за 

развитието на читалищата, като ги подкрепи по пътя им на 

изграждане на публики, които в крайна сметка трябва да 

формират общност. Журито препоръчва обединяване му с 

проект „Тренинги за устойчиви партньорства“. 



  

 

публиката  

266-
Ч/31.0
1.18 

Народно 
читалище 
„Никола Й. 
Вапцаров – 
1927“ - 
село Бъта, 
общ. 
Панагюрищ
е 

Творческа 
работилница 
“Всеки си го 
може!“  

228.  
Ядрото на проекта е създаване на нов художествен 
продукт, в който автентичният фолклор се представя по 
забавен начин, чрез уъркшопове с публики. Основни 
елементи: Кукерски танц, Сьоита „Белене на платно“, игри 
с публиката, дегустация на местни храни. 

4 980  2 000  Брой точки: 20 
Проектът ще допринесе за популяризиране на фолклора по 
нетрадиционен и интересен начин. Ценно качество на проекта 
е широкият достъп по отношение на публиките и включването 
към дейностите. 
 

268-
Ч/31.0
1.18 

Народно 
читалище 
"Васил 
Левски -
1861 г." - 
Карлово 

Сцена на 
приятелството 

229.  
Проектът е насочен към взаимодействие и обмен между 
НЧ „Васил Левски 1861“ в Карлово, НЧ „Виделина 1862“ в 
Пазарджик, ОНЧ „Заря-1858“ в Хасково и Югозападен 
университета „Неофит Рилски“ в Благоевград. Участниците 
си поставят за цел да създадат общ културен продукт - 
"Сцена на приятелството" чрез музика, танц, театър и 
балет. В рамките на проекта ще бъдат проведени и 6 
тематични уъркшопа посветени на танцовото изкуство. 

4 800  4 800  Брой точки: 24 
Положително качество на проекта е широкото партньорство 
между читалища, заложено в основната идея. Идейната 
концепция съдържа цялата палитра от прояви, съпътстващи 
осъществяване на подобен вид сценични изяви с 
участие на публиките. Мащабно партньорството е между 
различни читалища в региона и университет. Създаването на 
културен продукт между всички тях е съпътствано и тематично 
образователни работилници. 

271-
Ч/31.0
1.18 

Мария 
Маккълок 

Резерват на диви 
животни 

232. 
“Резерват на диви животни“ е интерактивна инсталация от 
оригами в реален размер. Състои се от 50 оригами на 
животните в истинският им размер от велпапе. Публиката 
ще може да ги оцвети и да рисува по време на събитието. 
Фестивалът ще се проведе в парковете и градините на 
Хисаря, създавайки уникалнa и отличителнa визия по 
време на празниците на града 
 

4 000 
 

3 000  Брой точки: 19, 5 
Атрактивността при реализирането на дейностите по проекта 
ще привлече различни публики, а в същото време ще акцентира 
върху важни градски теми свързани с екология, 
биоразнообразие и опазване. Участието на жителите в 
дооформянето и оцветяванет она фигурите предлага добра 
възможност за общносто включване и игра. 

273-
Ч/31.0
1.18 

НЧ „Христо 
Ботев 
1869“ гр. 
Калофер 

„Пътят на 
дантелата“ - 
Изложба и 
творческа 
работилница 

 234. 
Проектът цели да ангажира местната общност във 
възраждането и популяризирането на Калоферската 
дантела, произвеждана някога от всички калоферски жени, 
създавала поминък и повече от 100-годишна културна 

5 000 
 

3 000  Брой точки: 22 
Проектът е част от дългосрочна инициатива, която има 
предпоставки да създаде още един интересен и значим 
културен обект в региона. Създаване на визуална идентичност 
ще спомогне за популяризирането на темата на национално и 



  

 

традиция. Архивът на единственото училище по дантела в 
българия се съхранява в читалищто. Проектът ще спомогне 
за представянето на този архив в изложба с подкрепа и от 
Община Карлово, която предостави за безвъзмездно 
стопанисване за целите на проекта изключително красива и 
подходяща общинска сграда в центъра на град Калофер, в 
непосредствена близост до забележителното училище на 
Даскал Ботьо Петков.  

европейско ниво. Възстановяване на Калоферското дантелно 
училище е мисия, към която се присъединяваме. 

274-
Ч/31.0
1.18 

Фондация 
„Метаарт“ 

Просвета чрез 
приключения” – 
бизнес растеж и 
нови култури 

235. 
Проектът „Просвета чрез приключения“ е фокусиран върху 
идеята за присъствието на природата в ежедневието ни - 
не само като даденост, а като възможност. Планирана е 
среща-форум между публиката на град Белово и експерти 
в областта и пътешественици, която ще даде възможност 
на различните местни общности да се запознаят с 
начините, по които дивата природа може да бъде 
опазена, като същевременно се развива и от бизнес 
гледна точка. Презентаторите, които ще вземат участие в 
проекта, чрез своя опит ще представят различните 
възможности за развиване на стопанска дейност в 
рамките на планинските райони, като всеки един от тях, 
имайки опит от различна сфера, ще покаже какъв е 
всъщност потенциалът на един планински град.  
Проектът е в партньорство с читалище в НЧ „Св. Св. Кирил 
и Методий“, гр. Белово. 
 

5 000  2 000  Брой точки: 20 
Възможността за дискусия върху проблемите, свързани с 
опазването на околната среда, теми свързани с малкия бизнес и 
социално-предприемаческия модел са ценни за повишаване на 
възможностите в планинските райони. Проектът е добър 
пример за пратньорство с читалище. 
 
 

283_
Ч/ 
31.01.
2018 

НЧ "УСТРЕМ 

2017" 

Димитровгр

ад 

 

Лятна академия 
по изкуствата 

244.  

Проектът е необходим, тъй като съвременната 
образователна система не предлага учебни дисциплини 
по всички видове изкуства и децата се лишават от 
възможността да се провокират сами и да открият и 
развият дарбите си. Ето затова екип от специалисти 
предлагат и има решимостта да осъществи “Лятна 
академия по изкуствата”, която да даде възможност на 
нашите деца да се докоснат, провокират и опознаят 
истинската същност на изкуствата. Основната цел на 

4 200 

 

1 000 Брой точки: 18 
Проектът се основава на традиционна за читалището дейност. 

Заниманията с деца през лятото и привличането на външни 

професионалисти за целта са положителна инициатива. 

Препоръчва се намиране на партньорство с НЧ "Захари Стоянов-
1984" – Пловдив, което развива напълно идентичен проект. 



  

 

проекта е да търси и открива млади дарования и да се 
ангажира за тяхното “отглеждане” и развитие.  

284-
Ч/31.0
18 

НЧ 
„Възражда
не 1926“ - 
с. 
Карабунар 

Театърът в малкото 
село 

245. 
Проектът  представлява театрална постановка, 
пресъздадена не от професионални артисти, а от 
доброволци и самодейци от населението, напътствани от 
театрален специалист. 

5 000  3 000  Брой точки: 19 
„Театърът в малкото село“ има потенциал да допринесе за 
развитието на читалището, като повиши самодейните умения 
на участниците, които до този момент не са имали възможност 
да получат професионални насоки от специалист.  

 

 

РЕЗЕРВИ: 

Входящ  
№ 

Организац
ия 

Име на проекта Кратко описание на проекта, предоставено от кандидата Искана 
сума в лв. 

 Бележки на журито и брой точки 

47-
Ч/22.
01.18 

Сдруже-
ние 
Хайдути -с. 
Войводи-
ново 

Провеждане на 
Български събор 
Хаджи Генчо 2018 

28.  
Проектът има за цел за увеличи интереса към събора и да 
привлече повече млади участници в опазване и 
популяризиране на живото културно наследство, да се 
популяризират традиционните български ценности и 
повиши самочувствието и достойнството на местната 
общност. Български събор “Хайдут Генчо” се организира 
от Сдружение „Хайдути” и представя хайдушкото 
движение и българските традиции. На него е посветена и 
мащабната възстановка, в която вземат участие различни 
фолклорни клубове, хайдути с автентично облекло и 
оръжие, ездачи и коне. Съборът ще се проведе за трета 
поредна година, на открито в покрайнините на град 
Хисаря. 

4 998 
 
 

Интересен е съборът заради възстановките и изискването всички, вкл. 
гостите да са облечени в национални костюми. Видна е ролята на 
читалището като партньор.  

67 – 
Ч/25.
01.18 

НЧ 
„Младост 
1983“ - 
Пловдив 

Традициите в 
бъдеще време 

44.  
Проектът обхваща част от признично-обредния  календар, 
разделен на три модула. Чрез мултимедийни 
презентации, литературни утра и забавни игри жителите 
ще бъдат запознати с легенди, произход, история, 

5 000 

 

 

Добре аргументирани и подбрани дейности, насочени към привличане и 
включване на деца, младежи и техните родители. Липсва иновативният 
елемент. Проектът има по-ограничен ефект и локално значение в сравнение 
с предходния проект на кандидата. 



  

 

сивмолики, гаданияи предсказания, свързани с 
различните традиции и празници. 

101-Ч/ 
29.01.1
8 

НЧ  
"Просвета-
1927г." с. 
Маноле 

СтЪпКа наПРЕД 
кЪм МИНАлОТО  

73.  
В деня на Свети Пророк Йеремия и ще се проведе за 
първи път в област Пловдив, в двора на Културно-
информационен център „Малтепе“ с. Маноле в 
непосредствена близост до архелогическите разкопки и с 
гледка към най-голямата тракийска могила за територията 
на България. Гостите ще бъдат посрещнати от 
самодейците на месното читалище, танцуващи народни 
танци и пеещи обредни песни. Зрителите ще са участници 
в пресъздаването на ритуала, като на всички желаещи ще 
бъде дадена възможност да се включат в творческите 
работилници по грънчарство и керамика и да се запознаят 
с техниките за работа с глина.  

    5 000 Брой точки: 19.5 
Проектът засяга възпроизвеждане на обичай за направа на подница. 
Предвидена е възстановка и възможност за участие в грънчарска 
работилница. Проблем при включването на публиката е нуждата от по-
дълго технологично време за изработка на подницата и най-вече за 
съхненето й.  От широката популяризация на проекта зависи успехът му за 
привличането на нови публики. 

152-
Ч/30.0
1.18 

НЧ "Алеко 
Константин
ов - 1954" - 
Пловдив 

ТРАДИЦИЯТА 
СРЕЩА БЪДЕЩЕТО. 
ФЕСТИВАЛ НА 
ШЕВИЦАТА 

116. 
Проектът цели да представи автентичната българска 
шевица и нейните съвременни интерпретации , като 
средство да се съхранят старите български традиции и да 
се представят по интересен и атрактивен начин  в 
урбанизираното ни съвремие, за да се предадат на 
младото поколение. Програмата на фестивалния ден е 
съставена приоритетно от читалищни колективи от 
Пловдив и областта и ще включва разнообразни дейности. 
Фестивалът е планиран да се проведе в Капана. 
 

4 310  Брой точки: 17 
Кандидатът поддържа  и развива активна проектна дейност. Настоящият 
проект  обвързан с фестивал на автентичната българска шевица и нейните 
съвременни интерпретации с разнообразни дейности, целящи широко 
обществено включване. Добре са представени целевите групи и участието 
на училището.  

155-
Ч/30.0
1.18 

Народно 
читалище 
"Родопски 
фар 1938" - 
гр. 
Кърджали. 

Изкуство на колела  119.  
„Изкуство на колела” е проект, който ще се изпълни в 
партньорство с Арт-галерия ДАР – Керимова къща – гр. 
Кърджали, Маргарита Павлова – автор на детски книжки, 
ОУ „Васил Левски” – гр. Кърджали, СУ „Владимир 
Димитров – Майстора – гр. Кърджали, СУ „Петко Рачов 
Славейков” – гр. Кърджали, Център за настаняване от 

2 750 Брой точки: 21 
Проектът е интересна комбинация от занимания за запознаване с 
литературното и изобразително изкуство и възможности за 
експериментиране с различни художествени техники и материали. Не е 
достатъчно реалистична продължителността на работилниците съобразно 
графика на дейностите. Проектът има широко партньорство с училища, 
институции и изявени местни автори. Проектът е иновативен за 



  

 

семеен тип за деца и младежи без увреждане „Усмивка”– 
гр. Кърджали. „Изкуство на колела” е проект, който е 
насочен към различните етнически и социални групи. В 
него ще има множество разнообразни творчески 
ателиета, които ще запознаят и малки и големи по 
интересен и забавен начин с изкуството.  

читалищната дейност, поради своето разнообразие, възможност за 
включване на различни целеви групи в практически занимания и мобилния 
си характер. 

164-

Ч/30.01.

18 

НЧ “Хр. 
Ботев” - 
Пазарджик 
 

Традиция и 
съвременност - 
синтез на 
изкуствата 

128. 
Проектът е по повод отбелязване на 40-годишнина от 
възстановяването на Представителен мандолинен 
оркестър към читалището и 117-годишнина от 
основаването му чрез поредица от концерти и обучения, 
представяне на книга. Планира се концертната дейност да 
бъде представена из читалищни салони в област 
Пазарджик, област Пловдив и други градове из страната. 
Проектът е двугодишен. 

5 000  Брой точки: 18 
В партньорството са привлечени Община Пазарджик, библиотека, музей, 
както и състави и солисти на други читалища. Освен концертната дейност, 
предимство на проекта са обучителния клас по мандолина, но остава 
неубедително, спрямо целите и насоките на настоящата отворена покана. 

255-

Ч/31.01.

18 

НЧ 
"Виделина 
- 1928 г." - 
с. 
Войводино
во 

Инструменти и 
нови техно 
забавления 

217.  
Проектът ще запознае деца отблизо с български народни 
инструменти. Програмата предвижда запознаване с 
историята на музиката и изучаване на музикалното 
изкуство чрез използването на нови технологични 
средства. Участниците по проекта ще придобият умения 
свързани с гайдата, кавала, тъпана, гъдулката, така и 
заснемане, запис и озвучаване на музикални 
инструменти.. 

4 120 Брой точки: 18,5 

Ценността на проекта е във включването на деца и младежи и 

запознаването им отблизо с българските народни музикални 

инструменти. Необходимо е да се наблегне повече на интерактивния 

елемент.  

262-

Ч/31.01.

18 

АРТ 
ФОНДАЦИЯ 
ЕКС 

Нов усет за вълна 224.  
Проектът е свързан с плъстарството. Предвидени са 6 
мултимедийни представления в иновативни градски 
пространства, последвани от 6 работилници в читалища от 
6 града в региона на Пловдив. Финално е представянето в 
читалище от Пловдив заедно с филмче, свързано с 
реализацията на проекта. Акцент са свободния достъп до 
култура, общуването между хора от различни социални 
кръгове. Участници в работилниците ще усвоят 
практически умения заедно в приятелска среда. Всеки от 
тях ще изработи продукт от плъстена вълна, който ще 
представи в обща изложба. Към проекта е планирана и 

5 000  Брой точки: 16 
 
Ценно е решението за пътуваща фотоизложба, като заключителен етап на 
проекта. Привлечени са голям брой читалищни партньорства, но липсва по-
активна ангажираност от тяхна страна в заложените дейности.  
 



  

 

изложба на фотографа Христофор Балабанов с избрани 
моменти от проекта, която би могла да се превърне в 
пътуваща и да се представи във всяко читалище. 

 

 

 
 
НЕСЕЛЕКЦИОНИРАНИ ПРОЕКТИ: 
 

Входящ  № Организация Име на проекта Кратко описание на проекта, предоставено от 
кандидата 

Искана сума   
в лв.  

Бележки на журито и брой точки 

397- Ч/ 28.12. 
17 

 
 

НЧ “Пробуда” - 
Първомай 

Създаване на запис на 
читалищна песен 

1. 
Идеята на проекта е да се създаде песен по специални 
текст и музика, съобразени си хората, работещи в 
читалището, да се включат в разучаването й и 
изпълнението от самодейни колективи, да се направи 
аудио и видео записи с цел по-доброто разпространение 
на песента. 

2 300 Брой точки: 9 
Преимуществото на проекта е 
създаването на индивидуална за 
читалището песен и внасяне на ново 
съдържание с местно значение в 
културните събития на кв. Дебър и 
Първомай. Липсва представяне на 
авторите на песента, поради което не 
може да се прецени как ще са въвлечени 
представители на местната общност в 
създаването й, освен в изпълнението й.   

398- Ч 
/28.12.17  

НЧ “Пробуда “- 
Първомай 

Изработване и издаване на 
книжка с гатанки  

2 
Книжката за деца ще се състои от римувани гатанки из 
областите: учебна дейност, животни, предмети , 
празници и др., обяснени по съвременен начин в крак с 
новото време и технологии. 

4 700 Брой точки: 10 
Лаконично е представено съдържанието на 
книжката, на каква 
база/критерии/райониране ще бъдат 
подбирани гатанките.  Не става ясно как ще 
бъдат хармонизирани с „новите 
технологии“.  



  

 

399- Ч 
/28.12.17  

НЧ “Пробуда” - 
Първомай 

Вечна слава на героите - 
изкуство в публично 
пространство  

3. 
Изработване на арт надпис “Тоз, който падне в бой за 
свобода, той не умира”- Хр. Ботев и “Вечна слава на 
героите, загинали за свободата и независимостта на 
България”. Освежаване на пространството с цветя и 
зеленина с цел възпитаване у населението уважение 
към подвига на народите и усет към чиста природа и 
красота. 

4 750 Брой точки: 9 
Основна част от средствата за проекта са 
търсени за облагородяване и 
естетизиране на зелена площ и 
пространство в близост до читалището, 
което не е приоритет на финансиращата 
програма.  

400- Ч 
/28.12.17 

НЧ “Пробуда” - 
Първомай 

Творческа работилничка „Да 
научим ръцете душата да 
следват“ 

4. 

Работилничка за деца от 4 до 15 годишна възраст с 

интерес към приложното изкуство, краезнанието, 

традициите и фолклора. Два пъти седмично по  два часа 

ще бъдат занимавани по различни теми - теоретично и с 

практическо приложение. Предметите, изработени от тях, 

ще бъдат предоставени за подаръци на хора в 

неравностойно положение. 

4 900 Брой точки:  7 
Липсва конкретика относно работилничките 
– планирани теми, материали, брой деца, 
кои са лектори/водещи – какъв е техният 
опит и квалификация. Не е посочено как ще 
се осигури устойчивостта и дългосрочното 
провеждане на работилничките след 
изразходване на финансирането. Липсва 
иновативният елемент.  

402- 
Ч/28.12.17 

НЧ Марица 2008 - 
с.Райново 

Обследване и демонстрационно 
предаване между поколенията на 
автентични регионални готварски 
традиции и съпътстващ фолклор  

6. 
Проекта предвижда организиране в 10 населени места 
по поречието на река Марица на готварски ателиета с 
цел събиране и изучаване от младото население на 
автентични български ястия и съпътстващ фолклор, 
характерни за съответното населено място. Провеждане 
на готварски събор с представители на 10-те общности 

4 200 Брой точки: 13 
Бюджетът не е съобразен с дейностите. 
Интересен подход и при подходяща 
популяризация би бил доста зрелищен. 
Устойчивостта не е защитена добре.  . 

404 - 
Ч/29.12.17 

НЧ Звездица 2003 - 
Димитровград 

Детска хороводна работилница 8. 
Проектът включва занимания по български фолклорни 
хора с ученици от 4 димитровградски училища. 
Участници – деца (9-11) години. Всяко училище формира 
(с родителско съгласие) група от поне 15 ученици. 
Заниманията са веднъж седмично, в танцовата зала на 
читалище „Звездица-2003г.”, в продължение на 4 месеца 
– април, май, септември, октомври. В рамките на 60 
минути, в подходяща обстановка, специалисти от 
ансамбъл „Звездица” – хореограф и корепетитор, ще 
запознават децата с подбрани хора от цяла България.  

5 000 Брой точки: 13 
Проектът е добър пример за партньорска 
работа между читалище, община и 
училища. Творчески хороводна 
работилница за фолклорните музикални 
инструменти, носии, песни, обичаи е 
чудесна инициатива, но като дейност е 
нещо характерно и няма иновативен 
елемент. 



  

 

15-Ч/     12.01. 
18 

СНП Празниците на 
България -Пловдив 

Изграждане на мултимедийна 
платформа за презентиране на 
културното наследство в 
България и подпомагане 
устойчивото развитие на местни 
общности 

10. 
Проектът има за цел да създаде нова секция към сайта, 
наречена “Абонамент”, чрез която ще се предоставя 
безплатна информация за всички читалища в България 
за презентираните събития на сайта. Информацията ще 
се изпраща автоматично на изпратен от читалището 
мейл. По този начин, проектът ще подпомага 
читалищата, като предоставя възможност на всяко 
едно от тях да участва и популяризира българското 
материално и нематериално наследство като  средство 
за съпреживяване и възпроизводство  на важни за 
обществото стари традиции и обичаи. 

4 800 Брой точки: 14 
Съществуват множество он-лайн източници 
на информация относно фолклорни 
фестивали и културни събития в България. 
Сдружението е развило широка 
партньорска, медийна и читалищна мрежа 
от съмишленици, което е добра 
предпоставка за развитието на настоящия 
проект. .Идеята за изграждане на нова 
секция към съществуващ вече сайт е 
неубедителна в описаните детайли по 
реализацията и поддържането на 
платформата. 

 
16-Ч/ 
12.01.18 
 

 

Фондация „Ценности, 
добродетели, 
интегритет“ - София 

Церовско-лесичовски багри в 
Пловдив  

11. 
Организацията ще проведе по 6 работни ателиета по 
групово рисуване с пръсти с маслени бои за жители на 
двете пазарджишки села и ще организира изложби 
(колективни и индивидуални)за продажба на картини, 
създадени по време на арт-ателиетата, които ще имат 
благотворителен характер. Ще бъде организирана и 
представителна изложба в гр. Пловдив, на която 
авторите на картините ще покажат постиженията си и 
пред пловдивската публика. 

5 000 Брой точки: 15 
Кандидатът предоставя възможност за 
прилагане на различна за читалищата и 
местните общности художествена техника 
– рисуване с пръсти. Въпреки това липсват 
реални подходи за включването на 
хората, з апринципа на организация на 
събитията и иновативен елемент.  

19-Ч /15.01.18 Сдружение Икар Училище по патриотизъм  12. 
Ще бъде проведен поетапен процес за цялостно 
изграждане на патриотичен спектакъл с името “Зора 
над България” по стихове на Ив. Вазов, Хр. Ботев и 
видни български поети в пространството на НЧ “Отец 
Паисий 1890”. Проектът е насочен към работа с деца в 
неравностойно положение.  

5 000 Брой точки: 14 
Кандидатът притежава необходимия опит 
за работа с деца в неравностойно 
положение, което е предпоставка за проява 
на необходимото за проекта внимателно 
отношение и професионален подход при 
занимания със смесени групи. Проектът 
има регионален характер. Проектното 
предложение не предлага устойчивост, 
няма добър комуникационен план, а 
развитието на нови публики и иновативност 
на подходите  не е описано. 



  

 

21-Ч/ 16.01.18  
НЧ „Марица 2008“ – 
Райново 
 

Зелено детство в Райново  14. 
Проектът предвижда включване на заинтересовани 
страни  в създаване на здравословна среда сред 
природата за детско и младежко развитие и 
придобиване на знания умения за природосъобразен 
начин на живот. Организиране и провеждане за деца и 
младежи в риск на полеви мероприятия по 
биоразнообразие и агроекология в територии по Натура 
2000. 

4 900 Брой точки: 16 
Проектното предложение е подадено на 
базата на първоначално обсъждане  с 
жителите. Териториите на Натура 2000 имат 
специален режим.  

24-Ч/17.01.18 НЧ „Иван Вазов 1904“ - 
Хисар 

Реализация на театрален 
спектакъл 

15. 
Театралният състав избира спектакъл от български 
автор. Ръководството на читалището определя 
режисьор-постановчик, който разпределя ролите, прави 
корекции в текста /ако е необходимо/ и провежда 
началните репетиции. Определят се сценограф, 
музикален оформител и осветител, които представят 
идейни проекти за сценография, музикален фон и 
осветление. На тази база се изработват сценичен декор, 
сценични костюми, музика и осветление. Премиера на 
спектакъла – 31 май 2018г. Представяне на спектакъла 
на театралните празници в града 11 – 17 юни 2018г. и на 
театралните фестивали в гр. Лом, гр. Самоков, гр. Трявна, 
гр. Кнежа и др. 

5 000 Брой точки: 14 
Проектът е разработен като част от 
текущата дейност на читалището. 
Положителен е високият процент на 
съфинансиране. Липсата на конкретика не 
обвързва идейно и тематично проекта с 
програма „Читалища“. Липсва устойчивост. 

26_Ч/17.01.18 НЧ „Звездица 2003“ - 
Димитров-град 

Творете ръчички за радост на 
всички  

16. 
Предвижда се занимания по дърворезба, сухо плъстене на 
вълна и рисуване с ученици от 5 димитровградски 
училища и танцьори от читалищния ансамбъл „Звездица”. 
Занаятчийските работилници ще бъдат на открито, на 
главната улица на Димитровград. 
Всяко училище формира (с родителско съгласие) група от 
15-20 ученици(10-13г.).Групите имат организатор–учител-
придружител. Произведенията са съвкупност от 
елементи,изработени от децата. 

5 000 Брой точки: 16 
Проектът предлага интересна възможност 
ученици от 5 училища да създават заедно 
общи творби. Проектното предложение 
има добри идеи за творчески ателиета и 
работа с деца, но липсва надграждане и 
устойчивост. 



  

 

27-Ч/17.01.18 НЧ „Хр. Смирненски“ - с. 
Селци 

Мистичен ритъм в сърцето на 
Тракия  

17. 
Представяне на читалищната сцена на танцов 
спектакъл  “Мистичен ритъм” от ансамбъл Чинари, 
който пресъздава вечната борба между доброто и 
злото. В него има възможност да се включат и 
самодейци от читалището. 

5 000 Брой точки: 13 
Проектът ще срещне за първи път жителите 
и гостите на малко населено място със 
спектакъл от  професионални артисти. 
Липсва конкретика относно начина на 
съвместна дейност между гостуващия 
ансамбъл и местни артисти и самодейци.  

33-Ч/ 18.01.18 НЧ „Н. Й. Вапцаров 1897“ 
- Пазарджик 

Приказки на поляната  21.  
Проектът има за цел да представи на деца от 
предучилищна възраст и на техните родители 
възможност за участие в творчески процес, който развива 
детското въображение, речевите възможности и 
разгръща творческия потенциал на всяко дете чрез 
прилагането на иновативни методи и техники, доказали 
своя позитивен ефект върху поведението и творчеството 
на децата. Рабработената програма е съобразена с 
четирите основни стълба на образованието : да учим, 
знаем и можем, да живеем с другите и различните, да 
осъзнаем своите възможности.  

4 000 Брой точки: 13 
От описанието не става достатъчно ясно 
какви точно дейности ще бъдат 
реализирани. Проектът е двугодишен и 
акцентира върху литературата и работата с 
деца заедно с техните родители.  

  

35-
Ч/18.01.18 

НЧ „Марица 2008“ - с. 
Райново 

Билките на Райново и 
социалното предприемачество  

23. 
Проектът предлага иновативен модел на устойчиво 
развитие чрез социално предприемачество, 
популяризиране на билките и производството на 
биологичен продукт. 

2 730 Брой точки: 15 
Добре е благотворителната кауза да бъде 
подбрана и оповестена преди стартирането 
на мероприятията. Възможно е приходите 
да се използват за постигане на 
устойчивост на инициативата, достатъчен 
социален аспект е включването на хора в 
неравностойно положение. Добре е да се 
акцентира в популяризирането на 
инициативата над щадящи методи за бране 
на билки, които не увреждат кореновата 
система на растенията.  

  



  

 

45-
Ч/22.01.18 

НЧ „Изгрев 1928“ - с. 
Сладун, Свиленградско 

Традиции в съвремието  26. 
Проектът ще се реализира в три етапа: 
I етап. Екип от специалисти и външни експерти ще 
работи за провеждане на теренни проучвания в 
селата, изследвания на фондовете и архивите на 
музеи и библиотеки. Тук целта е да бъдат издирени 
образци от старите традиционни костюми, накити, да 
бъдат записани техниките за изработването им, да 
бъдат издирени описания в архивни и библиотечни 
източници. II етап. Създаване на творчески 
работилници в селата Лозен и Сладун, и кв. „Кап. 
Петко войвода“ в гр. Свиленград. В работилниците 
ще работят възрастните жители на населените места, 
които ще обучават хора в работоспособна възраст, 
учащи и деца. III етап. Публичност. 

5 000  Брой точки: 13 
Интересен е аналитичният подход за 
събиране на образци и информация за 
изработката на изделията. Крайната 
цел/дейност на проекта би могла да 
надскочи „демонстрация пред външни 
посетители и туристи“ , като включва освен 
демонстрации и продажба  на 
произведения. Препоръчително е да се 
засили публичността и популяризацията на 
проекта и формата на представяне на 
резултатите и творбите.  

  

58-
Ч/23.01.18 

НЧ ”Любен Каравелов 
1897”- Куртово Конаре 

Приказки от дърво 37.  
В центъра на Куртово Конаре има красив парк. Млади 
хора от селото дадоха идея за поставянето на дървени 
пластики в парка. Проектът цели да направи по- 
привлекателен местния парк и да дадем 
 възможности за изява на млади творци. 

4 400 Брой точки: 14,5  
Идеята за реализиране на пленер за 
дървена пластика е добро допълнение на 
активностите по време на десетото 
юбилейно издание на Куртово Конаре 
Фест. Лаконично са представени целевите 
групи и публики. В сравнение с 
предходните 2 проекта на читалището, този 
не е така добре обоснован. 

  

59-
Ч/23.01.18 

НЧ ”Любен Каравелов 
1897”- Куртово Конаре 

Елате на кино      38.  
В момента има различни възможности за се гледат 
филми , но младите хора нямат съ-преживявания , не 
се правят кино-лектории, а още по-малко - срещи с 
хората , които правят кино. Проектът цели да повиши 
интереса на местната общност и най-вече на младите 
хора към българското кино. 

4 130 Брой точки: 15  
Проектът има по-локално значение в 
сравнение с предходните проекти на 
читалището. 

  



  

 

60-
Ч/24.01.18 

НЧ „Дядо Иван 
Арабаджията“ - 

с. Царацово 

Фото изложба "Да оставим 
следи"  

39. 
Проектът предлага фотоизложба на открито за 
дейността на чталището през годините. Фотосите ще са 
разположени на двустранен фото-винил с печат на 
рекламни, метални стойки. Изложбата ще се представи 
пред читалището. 

3 735 Брой точки: 13  
Проектът е значим от гледна точка на 
добро съхраняване-дигитализиране на 
фотографския фонд на читалището и 
представянето му пред местната общност. 
Изложбата има ограничен обхват и локално 
представяне. Иновативният елемент на 
проекта не е достатъчно добре развит. Не 
всички очаквани резултати са пряко 
обвързани със заложените дейности. 

  

70-
Ч/25.01.18 

НЧ „Христо Ботев 1936“ - с. 
Горни Домлян 

На Великден с песни, танци и 
хора  

47. 
Проектът предлага да награди традиционния празник 
Възкресение за още по-празнично оживление в селото, 
с различни танцови и певчески състави от региона, а за 
в бъдеще и от цялата страна. Няма да има конкурсен 
характер. 

5 000 Брой точки: 12  
Добра идея за обогатяване на местно 
събитие с привличане на професионални и 
самодейни състави от други населени 
места, но липсва иновативният елемент.  

  

72-
Ч/25.01.18 

НЧ „Просвета 1870“ - 
Свиленград 

Да пеем заедно  49. 
Настоящият проект ще постави начало за общностно 
участие  на хора с различни професии и от различни 
поколения. Всеки месец в читалището ще се провежда 
концерт, на който ще могат да присъстват всички, които 
обичат музиката. 

4 000     Брой точки: 14 
Дейностите имат традиционен характер. 
Ефектът от реализацията на проекта има 
локален характер и местна значимост.  
Проектът има потенциал за разгръщане на 
партньорство с учебни институции. 

73-
Ч/25.01.18 

НЧ „Просвета 1870“ - 
Свиленград 

Музиката - мост между 
поколенията  

50. 
Настоящият проект ще постави начало за общностно 
участие  на хора от различни поколения. Ще се 
подготви и представи уъркшоп и концерт , в който ще 
участват деца от предучилищна възраст и самодейци от 
читалището. Ще се проведе уъркшоп, на който децата 
ще направят илюстрации към песните и ще бъде 
отпечатана книжка. 

 

4 000 

    Брой точки: 16 
Допълващи се дейности, въвличащи деца 
и самодейци от читалището в концерт, 
отпечатване на книжка с детски 
илюстраци . Отново проектът има 
потенциал за разгръщане на партньорство 
с детски учебни заведения. Не са 
посочени конкретни партньори, водещи 
на уъркшопа за илюстрации, тематичната 
подборка на песните и основанието за 
тематичната селекция. 



  

 

74-
Ч/25.01.18 

НЧ „Просвета 1870“ - 
Свиленград 

Сливи за смет 51. 
Проектът е насочен към опазване на околната среда. 
Има идея да формира у подрастващите самосъзнание 
към опазване на околната среда и да повиши 
отговорността им към нея. Предвидено провеждане на 
информационни кампании сред учениците от 
Свиленград. 

4 000     Брой точки: 15 
Добре планирани общности дейности в 
сферата на изграждане на 
екологосъобразно поведение и 
подрастващите. Липсва предварително 
уговорено партньорство и съвместно 
планиране на дейностите. Не е 
достатъчно конкретно представено дали 
декори, костюми и обектите за 
театрализираната игра ще се изпълнят от 
рециклираните материали в уъркшопа с 
учениците. Би било естествено 
продължение на темата за 
рециклирането, а в същото време в 
бюджета са заложени средства за 
материали и костюми. 

75-
Ч/25.01.18 

НЧ „Просвета 1870“ -
Свиленград 

 

Юбилейни чествания - 10 години 
филиал в Одрин  

52. 
Празнични прояви, които ще се проведат  в читалището 
по случай 10-годишния юбилей на филиала на 
читалището в Одрин. Ще се проведе празничен 
концерт, ще се открие изложба от картини и 
фоторгафии и кулинарна изложба. Ще се подготвят 
местни тракийски ястия от свиленградско и одринско. 

4 000     Брой точки: 14 
Проектът е по повод  юбилейно честване. 
Подбраните дейности имат традиционен 
характер. Интересен е международният 
характер на събитието и затвърждаване 
на културната връзка Свиленград – Одрин. 
Междуетническият аспект на проекта не е 
специално разгледан и подчертан. 
Очакваните резултати не са изчерпателно 
и количествено представени откъм 
участници, публики, изпълнителски 
състави. Не е описано по какъв начин 
кандидатът възнамерява да подсигури 
превръщането на празника в  ежегоден. 

78-
Ч/26.01.18 

НЧ „Просвета 1870“ - 
Свиленград 

Заедно в Европа  55. 
Проектът ще даде възможност за изграждане на 
партньорска мрежа. Самодейци от различни градове 
ще представят заедно своите концерти. Ще се проведат 
6 съвместни концерта в градовете Любимец, Харманли, 
Хасково, Димитровград, Ивайловград, Симеоновград. 

4 000 Брой точки: 14 
Интересен проект за насърчаване на 
партньорството и съвместните изяви на 
самодейци от различни читалища. Идеята 
е силна, за съжаление не е предоставена 
необходимата конкретика относно: 



  

 

предварително изградени и потвърдени 
партньорства с читалищата, 
синхронизиране на събитийната им 
програма. Събитията имат традиционен 
характер, без да е изтъкнат иновативния 
елемент. От текста не е видно 
европейското измерение, така смело 
заявено в  заглавието. 

79-
Ч/25.01.18 

НЧ „Просвета 1870“ - 
Свиленград 

 

Да съхраним нашите обичаи  56. 
Проектът цели да съхранитрадиционни български 
обичаи, като се направи въстановка: Пеперуда, 
Еньовден, Жътва, Гергьовден и Кукери. Във 
възстановките ще участват ученици и самодейци от 
читалището. Ще се закупят костюми и реквизит. 
Обичаите ще се покажат по време на празниците в 
Свиленград и селото от общината. 

4 000 Брой точки: 13 
Проектът засяга изучаване и възстановка 
на традиционни обичаи. Инициативата е 
ценна, типична (и очаквана) за 
читалищната дейност. Липсва 
иновативния подход. Липсва 
европейското измерение и защитен 
общностен ефект от реализирането на 
проекта. 

80-
Ч/25.01.18 

 
НЧ „Просвета 1870“ - 

Свиленград 
 

65 години народен хор Станко 
Панайотов  

57. 
НХ Станко Панайотов е една от най-разпознаваемите 
формации на читалището. Днес носи името на своя 
създател и първи ръководител. По случай юбилея ще се 
проведе празничен концерт. 

4 000     Брой точки: 11.5 
Проектът планира честване на юбилей на 
фолклорна формация с концерт и 
изложба. Привлечен е партньор – 
училище.  Планирани са традиционни 
дейности за отбелязване на юбилея, без 
иновативни практики за привличане на 
вниманието на нови участници, публики и 
партньори.  

81-
Ч/25.01.18 

НЧ „Просвета 1870“ - 
Свиленград 

Музиката е езика , на който 
говорят всички  

58. 
Проектът ще постави начало на съвместни изяви на 
самодейци от различни възрасти, творящи в различни 
музикални стилове и жанрове. Ще се подготви и 
представи концерт, в който ще участват деца от 
предучилищна и училищна възраст, занимаващи се с 
фолклор и рок-група. Под съпровода на рок децата ще 
изпълняват фолклор. 

3 997     Брой точки: 14 
Проектът засяга подготовка и провеждане 
на концерт на открито. Проектът би 
повишил популярността на читалището 
сред местните общности. Ефектът от  него 
има локален характер. Залагането на 
дълги периоди за отделните дейности 
предполага неконкретна предварителна 
подготовка. Важи за всичките проектни 
предложения  на кандидата към 



  

 

настоящата покана. 

82-
Ч/25.01.18 

НЧ „Просвета 1870“ - 
Свиленград 

Откриване на традиционен 
свиленградски есенен панаир  

59. 
Панаирът в Свиленград води своето начало от 19 век, 
когато много будни и предприемчиви българи от 
подбалканските селища на страната ни на пътя към 
Деде Агач и Одрин, са отсядали в нашия град. По 
проекта се предвижда панаирът да се открие с 
празничен концерт , в който ще участват фолклорните 
танцови формации на читалището. 

4 000 Брой точки: 12 
Интересна е идеята за откриване на 
панаира с изява на самодейците от 
читалището. По този начин биха 
достигнали до по-широка публика. 
Представен е панаира в исторически план, 
без да се предоставя достатъчна 
информация за настоящото му 
провеждане – продължителност, 
изложители, формат, публики и тн. Това 
затруднява определянето на мащаба на 
събитието и съответно на ефективността 
на проявата. 

83-
Ч/25.01.18 

НЧ „Просвета 1970“ - 
Свиленград 

Разнолика Европа  60. 
Проектът ще покаже жанровото и езиково 
разнообразие на европейската музика. Ще се 
представят песни на различни европейски езици, както 
и в  различни стилове: опера, поп, рок, фолклор и др. В 
концерат ще участват самодейци от читалището. 

4 000 Брой точки: 12.5 
Проектът  дава възможност за 
концентрирано представяне в Свиленград 
на културното многообразие на различни 
европейски народи. Идеята е добра, 
липсва конкретика относно начина на 
подбор на съдържание и селекция на 
държави, които ще бъдат представени, 
каква е творческата концепцията на 
събитието. Липсва представяне на 
обединяващия елемент или тема, който е 
задължителен, при положение че ще 
бъдат представени и различни жанрове и 
различни държави. 



  

 

84-
Ч/25.01.18 

НЧ „Просвета 1870“ - 
Свиленград 

За едно дете повече  61. 
Чрез проекта ще се осъществи кампания, включваща и 
благотворителни инициативи, подпомагащи семейства 
с репродуктивни проблем от свиленградския регион. 
Ще се направи по-голяма реклама, ще се проведат 
срещи със семейства с репродуктивни проблеми. 

4 000 Брой точки: 15.5 
Похвална е благотворителната 
инициатива, дейностите са добре 
преценени. Липсва описание по какъв 
начин ще им се помогне на тези 
семейства със събраните средства. Не е 
конкретизирано по какъв начин 
читалището ще си взаимодейства с 
общинската администрация и институции. 
Споменатото взаимодействие с детски 
градини не се проявява в описанието на 
публиките и очакваните резултати. 

91-
Ч/26.01.18 

 
НЧ „Пробуда 1903“ - с. 

Стойките 
 
 
 

Събор - "Апостол Кисьов и каба 
гайдата"  

64. 
Проектът предвижда да се реализира  Национален 
събор на гайдата „Апостол Кисьов”. 
Това  културно събитие, ще представи инструменталния 
родопски фолклор в най-характерната му изява – 
гайдарското изкуство. Съборът носи името на 
фолклориста Апостол Кисьов – възродил гайдарството и 
създал множество школи в различни селища на 
Родопите, организирал оркестър от 100 каба гайди, 
създал Ансабъл ”Родопа” и първия самодеен ансамбъл в 
България през 1948 в с.Стойките 
 

4 500 Брой точки: 17 
Проектът е ценен за съхранение и 
изтъкване на гайдарското изкуство чрез 
Национален събор на гайдата „Апостол 
Кисьов”. Не е описано как ще бъдат 
привлечени студенти, доброволци. 
Осъществяването на дейностите е 
планирано само повреме на събора. 

92-
Ч/26.01.18 

НЧ "Алеко Константинов-
1907г." - с.Марково 

 
 
 

Живата сила на традициите - 
вчера,днес и утре 

65. 
Цел на проекта е да допринесе за съхраняване, 

поддържане, популяризиране и развиване автентичността 

на традиционните кукерски игри в с. Марково - от 

десетилетия носят името станчинари, а празникът е 

Станчинаровден, в неделята след 

Тодоровден.Организиране на изложби-базари на 

изработените произведения в Марково и  Пловдив с цел- 

финансиране на дейности, решаващи екологични 

проблеми. Почистване и залесяване на площи за 

обществено ползване и отдих в с. Марково. Организиране 

3 480 Брой точки: 12.5 
Не е изяснено как е тематично обвързана 
дейността „Почистване и залесяване на 
площи за обществено ползване и отдих в 
с. Марково“ с традиционните 
традиционните кукерски игри в с. 
Марково. Целева група са всички хора от 
местната общност. Би могло да се 
положат усилия да се разширят публиките 
с привличане на външни нови публики. 
Реалистични очаквани резултати и 
бюджет. 



  

 

и провеждане на традиционния за селото празник 

Станчинаровден.  

93-
Ч/26.01.18 

НЧ "Св.Св.Кирил и Методий 
- 1933" - с. Братаница, 

Пазарджик 

Дворът е сцена и всички сме 
артисти 

66. 
Анкета и анализ за нагласи на публиката за 
посещаемост; Информиране на населението от глашатай 
и вестникарче; Доброволци ще помагат в подготовката и 
посрещането на гостите; Куклен театър „Дядовата 
ръкавичка“ с игра на артистите в реалното пространство 
за емоционална въздействие; Марионетен театър за 
най-малките, които ще се учат как се движат куклите, 
като опитат сами;  Самодеен ретро театър върху каруца 
по „Българи от старо време“;  Пърформанс с актьори, 
които включват зрителите в изпълнението; Облечи герой 
– познайте кой е той; Рисунка на герой от европейски 
детски  писатели; Шествие на артистите и парти за 
всички; Екскурзия за участници, доброволци и 
самодейци до Пловдив за някое от мероприятията ѝ на 
Европейска столица; Анкета за обратна връзка. 

3 616 Брой точки: 15.5 
Планирана разнообразна програма с 
външни на читалището професионални 
изпълнители, което до момента не се е 
извършвало в с. Братаница. 
Същевременно събитията не са ясно 
организирани във вътрешна 
последователност.  Предвид 
интензивното участие на външни 
изпълнители, устойчивостта на проекта с 
изразява по-скоро в качествените  
положителни промени, предизвикани в 
следствие на съвместната дейност, 
отколкото обезпечаване на 
последяващото включване на гостуващи 
професионалисти. 

94-
Ч/26.01.18 

НЧ „Васил Левски 1904“ - 
Велинград 

Музикално - танцов спектакъл 
Полъх от Пирин  

67. 
ДЮАНПТ - “Здравче - венче” представя композиции от 
различни области. Ансамбълът се нуждае от НОВА, 
различна постановка от пиринския край, която да 
предостави на многобройната си публика. 
Професионалното разработване на хореография и 
музикално-танцова, синбек и партитура ще допринесе 
читалището да създаде културен продукт с необичаен и 
иновативен подход. 

 

4 000 Брой точки: 16 
Проектът е ценен, защото предвижда 
реализирането на спектакъл с ново за 
читалището и града съдържание поради 
приличането на гост- постановчик-
хореограф. Не е уточнено как ще бъдат 
включени общностите и доброволци в 
проекта. 

95-
Ч/26.01.18 

НЧ „Св.Св.Кирил и 
Методий“ – 1933, с. 

Братаница, Пазарджик 

Модерна музика и фолклор – 
културно бъдеще на Общността  

68. 
Привличане на публика за атрактивно общуване чрез 
запяване, заиграване на национален фолклор с 
модерна интерпретация. Приобщаване на младежите с 
нови форми в извън сценично, нетрадиционно и 

3 648 Брой точки: 13.5 
Добри партньорства, предварително 
уточнена програма и участие. Удачно е да 
се разширят методите на популяризация 
на инициативата, за да е насочена към 



  

 

необичайно арт пространство – в двора на читалището. 
Анкета и анализ на публиката за посещаемост; 
глашатай и вестникарче, които ще информират 
населението; Доброволци за подготовката и 
посрещането на гостите; Акапелно изпълнение на ВФ 
„Деница“ читалище Мокрище; ТФ „Братанче“ модерно 
хоро с тъпан; Мъжки танцов състав, вокал Иванка 
Паунова, живи инструменти кавал от Ансамбъл 
Пазарджик; Светлинни ефекти  по фасадата на 
сградата; Детско ромско хоро; Караоке; Уъркшоп – 
запей и заиграй като нас; Узбекски танц от Адалат 
Илиева; Всички на хорото, модерното; Екскурзия за 
участници, доброволци и самодейци до Пловдив за 
някое от мероприятията като Европейска столица; 
Анкета. 

външни на местната общност публики. 
Липсва обвързаност на дейностите с 
бюджета. 

97-
Ч/29.01.18 

НЧ „Саморазвитие 1924“ - 
Брестник 

Бъдеще за Брестник  69. 
Съхранение и представяне на традиционните празници 
Бабинден и Трифон Зарезан. Съхранени и предавани от 
нашите деди от векове до днес. 

3 360 Брой точки: 8.5 
Проектът засяга честването на два 
традиционни местни празника. 
Информацията за дейностите е 
представена изключително лаконично, 
което затруднява оценяването й по 
достойнство. Нужно е да се представят 
изчерпателно елементите на всички 
дейности и да се дадат количествени и 
качествени показатели към всички точки 
във формуляра. 

98-
Ч/29.01.18 

НЧ "Виделина - 1928 г." с. 
Войводиново 

 

На гости по нашенски  70. 
Проектът ще включи две събития:“Денят на 
производителя”, в който хората се отблагородаяват на 
изобилието и даровете на природата ; ансамбъл 
“Войводинци” ще гостува в гр. Димитровград , за да 
участва в Международен фолклорен фестивал.  

3 990 Брой точки: 14.5 
Интересен проект за честване на два 
традиционни местни празници без да се 
създава ново за населеното място 
съдържание. Похвално е 
преобладаването на младежи участници. 
Не е описана ролята на производителите 
ивръзката с тях. Не е описано по какъв 
начин ще се продължи поддържането на 
празника след приключването на проекта. 



  

 

99-
Ч/29.01.18 

НЧ "Виделина - 1928 г." с. 
Войводиново 

Светът опознава България чрез 
фолклора  

71. 
Проектът ще се осъществи в два етапа. Първият е 
честването на 90-годишнината на читалището с 
участието на всички 160 самодейци. Вторият етап е 
посещение на Пловдив - Европейска столица на 
културата - 2019. Ще гостува група от Великобритания, 
Германия и САЩ. Ще се изучават съвместно български 
хора и песни. 

4 508 Брой точки: 16.5 
Не е уточнена връзката с  гостуването на 
чужденците. Предимство е заснемането 
на събитията във филмова продукция, за 
изготвянето на която е нужно да се 
предвидят разходи освен за заснемане и 
за видеомонтаж (или да се отбележи като 
собствен принос). 

102-
Ч/29.01.18 

НЧ "Просвещение - 1871 
г."- гр. Стрелча 

Подготовка и представяне на 
театрална постановка от 
самодеен театрален колектив  

74. 
По традиция театралният колектив избира и представя 

предимно български класически пиеси: 

„Гераците“;„Вражалец“;„Боряна“, такава ще бъде и 

пиесата по проекта. Постигат се следните цели на проекта: 

спомага за развитието на читалището като дългогодишен 

културен център в посока общностното общуване. 

Българската класическа драматургия е подходяща за 

широк кръг публика на различна възраст и интелектуално 

равнище, дава равен шанс на членовете на общността до 

културни прояви дори за хора в неравностойно положение  

има рампа за инвалиди. 

 

4 000 Брой точки: 10.5 
Проектът обхваща създаване и представяне 
на театрална пиеса в унисон с една от 
основните дейности на читалището. 
Иновативният елемент не е особено 
застъпен. Устойчивостта е слаба, не е 
посочен в описанието на дейностите 
театралният фестивал, в който планира да 
участва постановката - фигурира като 
намерение в графика на дейностите.  

103-
Ч/29.01.18 

Народно читалище 
"Пробуда - 1914 г." - село 
Динката, община 
Лесичово, област 
Пазарджик 

АРТ СЕЗОНИ - творчески 
работилници и продукции 
"ПРОЛЕТ", "ЛЯТО", "ЕСЕН", 
"ЗИМА">  

75. 
Образователно - творческите ателиета и продукции са 
насочени към работа с деца от малцинствени групи  и 
са отворени към всички заинтригувани от района. 
Дейностите са с артистичен характер и очаквана арт 
продукция - изложби, пленер, ревю, фото сесия, ленд 
арт и др.  

5 000 Брой точки: 13.5 
Събитията имат значим социален ефект на 
местно ниво. Обхватът е ограничен до 
участници от населеното място и 
околностите. Не е уточнена и „добрата 
кауза“, за която се набират средства. 
Устойчивостта не е достатъчно убедително 
защитена. Графикът на дейностите 
представя подробно разнообразни 
артистични ателиета.  



  

 

104-
Ч/29.01.18 

НЧ „Искра 1926“ - 
Каснаково 

Празник на нимфите и Афродита  76. 
Празникът на нимфите и Афродита се провежда всеки 
предпоследен петък на месец юни в местността 
Светилище на нимфите и Афродита. Пресъздават се 
обичаи като Еньовден, Памукопроизводство, Белена на 
платно, Изложба на музейни експонати.  

3 370 Брой точки: 10.5 
Проектът предвижда провеждане на вече 
традиционния празник на нимфите и 
Афродита. Освен представянето на 
легендата за нимфата. Възстановката на 
обичаите не са конкретно концептуално 
обвързани с темата за нимфите и Афродита. 
Не е описано по какъв начин могат да бъдат 
въвлечени  месни общности, учебни и 
научни институции, музеи и доброволци.  

107-
Ч/29.01.18 

 
НЧ"Родолюбие-1873" 
 

Обичаят "Калиница" - 
единствено в Асеновград 

79. Възстановка на местен обичай „Калиница“. В 
местното предание Калиница е героиня, отбранявала 
Асеновата крепост. С тази крепост е свързан и 
богородичния култ. Местните вярвания, свързани с 
Еньовден, намират най-пълен израз в обичая 
"Калиница". Названието на обичая е гръцко и означава 
"хубавица", "хубава булка", тъй като главното обредно 
лице е малко момиченце, облечено като булка.  

5 000 Брой точки: 14.5 
Похвално е намерението за кандидатстване 
с обичая в „ЮНЕСКО”. От беглото описание 
на дейностите не става достатъчно ясно 
къде ще се проведе възстановката и кои са 
участниците.  

111-
Ч/29.01.18 

Народно читалище 
"Христо Ботев-1905" - 
Пловдив 

Театрална постановка "Игра на 
службогонци"  

80. 
Създаване на театрална постановка “Игра на 
службогонци” от Ив. Вазов с ученици от ОУ Яне 
Сандански. Постановката ще  се осъществи с участието 
на ученици за ученици и техните родители.  

3 940 Брой точки: 13 
Интересен подход за създаване на 
театрална постановка с привличане за 
участници  ученици и техните родители. 
Практически начин за разширяване на 
читалищната дейност и формиране на 
театрален състав.  

112-
Ч/29.01.18 

НЧ"Пробуда 1896"- 
с.Горски Извор, 
Димитровград 

Заедно на Гергьовден  81. 
Празникът отразява традициите на селото, празнувани 
от поколенията. Заедно с храм Св. Георги се 
осъществяват обредни дейности. Жените изработват 
обредни хлябове, които раздават на съседи и близки.  

2 000 Брой точки: 10 
Проектът отразява празнуване на 
Гергьовден. Липсва иновативния момент. 
Дейностите са представени лаконично и 
неизчерпателно. Липсва описание на 
начина на въвличане на местната общност, 
публики, доброволци, съседни читалищни 
състави и др. Бюджетът не е съразмерен на 
дейностите. 



  

 

113-
Ч/29.01.18 

Народно читалище 
"Христо Ботев-1905"-
Пловдив 

Национален фестивал на 
школите по изкуства  

82. 
Фестивалът е с конкурсен характер. Могат да вземат 
участие деца, ученици и младежи от школите по 
изкуствата при читалища, домове за работа с деца, 
центрове по изкуствата, домове на културата, частни 
школи и др.   

3 831 Брой точки: 15 
Проектът се вписва в цялостната визия и 
цели на инициативата Пловдив Европейска 
столица 2019. Ценен елемент е 
обхватността на инициативата – с 
привличане на участници – изпълнители и 
техните преподаватели от цялата страна 
(вкл. съседни държави), представители на 
читалища, школи и културни творчески 
центрове.   

 
115-
Ч/29.01.18 

Сдружение Спортен 
Танцов Клуб Стрийт Дъст 
- Денс - гр.Димитровград 

Танцова работилница 
„РАВНОСТОЙНО ДЕТСТВО”  

84. 
Проектът е насочен към деца в неравностойно 
положение, социално слаби семейства и деца в риск. 
Целта и идеята е работа с деца и юноши, които имат 
желанието да опознаят танцовото изкуство, но 
същевременно са деца от семейства, които нямат 
финансови възможности да се занимават със спорт или 
танцово изкуство. Крайният резултат е танцов 
спектакъл под мотото “Говорим с телата си”. 

4 000 Брой точки: 15 
Проектът има значителен социален ефект 
поради включването на деца в 
неравностойно положение, социално слаби 
семейства и деца в риск. Не е видна 
партньорската роля, участие и принос на 
читалището. Недоизяснена устойчивост на 
проекта. Не е остойностен собствения 
принос. 

116-
Ч/29.01.18 

НЧ „Отец Паисий – 1930“, 
с. Величково, Пазарджик  

Театър под звездите 85. 
Проектът предвижда възстановяването на застрашени 
от изчезване ритуали, изпълнявани много рано сутрин 
/нощем/ на определени празници. В спектакъл 
“Тайните на мрака” ще се представят 7 ритуала : 
Грабене, Лазаруване, Квас, Наричане на китки, Хамкане 
, Гергьовден , Коледари. 

4 997 Брой точки: 14 
Интересно извеждане на обединяващата за 
7 празника/ритуала концепция: 
позабравени ритуали изпълнявани много 
рано сутрин (нощем). Заложени са и 
инфраструктурни дейности в градска среда 
(осветителна инсталация и монтиране на 
пейки), което не е допустимо от 
финансиращата програма.  
 

120-
Ч/29.01.18 

НЧ Просвета 1926 - с. 
Крум 

Обичаят Еньовден  89. 
Групата за Обичаи към НЧ „Просвета 1926“ на 25 юни 

изпълнява обичая Еньовден в местността на селото (на 

Гичата).  

 

1 000 Брой точки: 10 
В т.1 вместо описание на проекта е 
представен обичая Еньовден. Не е 
обоснована връзката на проекта с 
цялостната визия и цели на инициативата 
Пловдив Европейска столица 2019. Липсва 
иновативният елемент и дългосрочният 



  

 

ефект от проекта. Много лаконично е 
поднесена търсената информация, което не 
предоставя нужните аргументи по опорните 
точки във формуляра. Графикът на 
дейностите и бюджета не са достатъчно 
подробни. 

 

126-
Ч/30.01.18 

Народно читалище 
"Христо Ботев-1905" - 
Пловдив 

Представяме ви  93. 
Четири изложби с тема: Дарителство. 1. Кр. 
Возкресенски дарява на читалището колекция от 22 
фотографии на будители; 2. Колекция от 20 акварела на 
австрийския художник - пътешественик Феликс Каниц; 3. 
Кр. Возкресенски дарява 24 репродукции на акварели на 
Дечко Узунов ; 4. “Пловдив ЕСК  2019” - изложба от 
фотографии на културните събития през 2019 г. 

3 989 Брой точки: 12.5 
 Добро взаимодействие с културни 
институции и партньорства. Липсва 
иновативният момент и реално 
взаимодействие с общността.  

127-
Ч/30.01.18 

НЧ "Васил Левски 1929 " 
с.Сталево,обл. Хасково 

Българският принос в 
развитието на европейската 
цивилизация и култура чрез 
битката при с. Клокотница 1230 
г.   

94. 
Идеята на проекта е да се съчетае традиционния 
празник на селото с тържественото честване на 90-
годишнината на читалището, като се организира 
различен и атрактивен начин на отбелязването й, което 
включва:  организиране на литературен конкурс, 
съвместно с историци и Исторически музей 
Димитровград, провеждане на лекции и аудио-
визуални презентации на крепоста Милеона в 
местността Хасара ивръзката й с  битката при 
Клокотница. 

4 300 Брой точки: 14.5 
Широко партньорство с разнообразни 
местни учебни заведения и културни 
институции. Липсва иновативният момент 
при третиране и честване на историческите 
събития. Бюджетът е представен 
изключително обобщен, без нужната 
детайлна информация. 

128-
Ч/30.01.18 

НЧ "Нов път 2011",  
с.Добрич 

Пролетни празници 
"Лазаруване" и "Кумичкане" и 
Великденски празник "Чук, чук 
яйчице"  

95. 
Проектът предвижда описание и провеждане на 3 
местни обичаи и празници. Самодейците от 
читалището, от женската група за автентичен фолклор 
и детската група “Добричанче” разучават и изпълняват 
автентични народни песни, предадени им от техни по-
възрастни съселяни, които те са пеели по сборове и 
седенки, на нивата, на хорото, в своето трудово 
ежедневие и характерни празници и обичаи. Това е 
изключително важно за съхраняване на културното 

5 000 Брой точки: 12 
Проектът е значим за местната общност и за 
съхраняване на традиционните за 
населеното място обичаи. Липсва 
обосновка на европейското измерение и 
иновативният момент.Бюджетът е 
представен твърде общо.  



  

 

наследство. 

129-
Ч/30.01.18 

НЧ "Хр.Ботев 1905 - 
Пловдив 

Творческа работилница - ТЕАТЪР 
НА МАСА 

96. 
Проектът ще подготви театрален спектакъл с участие на 
ученици от Национална гимназия за сценични и 
екранни изкуства и професионалисти режисьори , 
драматурзи, актьори, преподаватели. Текстът е 
непоставян в Пловдив. Част от текста ще бъде 
представена на сцената като етюди. 

3 957 Брой точки: 15.5 
Сферата на дейност е позната за 
читалището и разгърнатите в настоящия 
проект партньорства са естествено и нужно 
допълнение за успешното реализиране на 
проекта. Предходните проекти на 
кандидата са по-добре обосновани. 

130-
Ч/30.01.18 

НЧ "Хр.Ботев 1905 - 
Пловдив 

Творчески срещи в събота 
сутрин  

97. 
Проектът е изграден върху поредица от четири съботни 
срещи. В тях ще участват членове от Дружеството на 
писателите, музиканти, художници, артисти, както и 
художници, музиканти, танцьори от  кръжоците на 
читалището. Творческте прояви ще се реализират пред 
съграждани.Срещите са тематичини, а темите са едни и 
същи за професионалните творци и младите таланти. 

3 932 Брой точки: 15 
Проектът демонстрира интересен подход за 
сътрудничество между читалища и 
представяне на резултатите пред 
разнообразна публика. Липсват 
количествени изражения на очакваните 
резултати и участниците. Това затруднява 
определянето на мащаба на проекта и 
съответно на ефекта му. При финансиране 
на събитието от  културния календар на 
Община Пловдив, има реално двойно 
финансиране. 

131-
Ч/30.01.18 

НЧ „ Васил Левски 1929“ 
с.Сталево 
 

Нашето Сталево-С уникалните 
гозби на дедите ни,с духа на 
традициите и вярата в църквата  

98. 
Проучване и съхраняване на традиционната местна 
кулинария. Спецификата на Сталевската кулинарна 
култура се припокрива и участва при формирането на 
тракийската кухня. В кухнята на Сталево и околните 
села има ястия, които са характерни само за този край.  

3 800 Брой точки: 13.5 
Интересна е идеята за издаване на сборник. 
Липсват количествени изражения на 
очакваните резултати, участниците, брой 
брошури и рецепти и др. Това затруднява 
определянето на мащаба на проекта и 
съответно на ефекта му. Проектът е от 
местна значимост. Дейността „Подобряване 
на околното пространство в църковния 
двор“ не е обоснована в описанието на 
проекта и не е сред приоритетите на 
финансиращата програма. 



  

 

132-
Ч/30.01.18 

"БГ Мотиви" ООД Шарено петле - заедно с 
традициите 2018  

99. 
Проектът се състои от дейности, представени на 
улицата на занаятите: рисуване на стъкло, керамика, 
дърво , тъкани, плетене на изделия от царевична шума, 
предене на чекрък и вретено, кулинарна работилница, 
изработка на картички, културен обмен на книги. 

4 000 Брой точки: 14 
Предвиден е местен празник с 
разнообразни творчески активности в 
партньорство с местната власт, читалище и 
училища. Липсват количествени изражения 
на очакваните резултати и участниците – 
водещи на ателиета, очаквани публики  

133-
Ч/30.01.18 

НЧ "Христо Ботев - 1902" 
Димитровград 

С песните на Георги Горелски 100. 
Конкурс , насочен към изпълнителите на фолклорна 
музика. Целта на конкурса е да се съхрани творчеството 
на димитровградчанина Георги Горелски. 
Георги Горелски е изпял и записал над 500 фолклорни 
песни, голяма част от които са в златния фонд на 
България. 
 

1 288 Брой точки: 10 
Мащабна инициатива за съхраняване на 
творчеството на Георги Горелски чрез 
фолклорен конкурс. Не е обоснована 
връзката на проекта с целите и визията на 
инициативата Пловдив Европейска столица 
2019. Не е изяснен приноса на проекта към 
целите на програмата. Липсва иновативният 
елемент. Графикът на дейностите започва 
през недопустим период – 02.2018.   

134-
Ч/30.01.18 

НЧ "Христо Ботев - 1902" 
Димитровград 
 

Лазаровден  101. 
-Конкурс „Най-красив пролетен венец”  
-Конкурс „Съвременен фолклорен костюм” 

Ще се организира и проведе лазарско надиграване- 

изпълнение на популярни български хора. 

1 048 Брой точки: 9 
Не е обоснована връзката на проекта с 
цялостната визия и цели на инициативата 
ЕСК.  Представени са само целевите групи, 
липсва описанието на публиките. Липсва 
описание на очаквания мащаб на проекта – 
не са посочени количествени измерения 
към очакваните резултати и участници. 
Устойчивостта не е добре защитена.  

135-
Ч/30.01.18 

НЧ "Пробуда 1923г." - 
с.Яврово 

Да съживим и съхраним 
традициите  

102. 
Творческа работилница за изработване на мартеници и 

поздравителни картички. Възрастни и деца, работейки в 

работилницата се запознават чрез четене на български 

легенди. Образователна среща и демонстрации с майстор 

– тъкач от „Задругата на майсторите” гр. Пловдив. С 

изработените предмети ще се правят изложби в селата 

Яврово, Руен, гр. Куклен и НБ „Иван Вазов” гр.Пловдив. Ще 

бъдат направени мартеници не само за изложбите, но и за 

3 450 Брой точки: 12 
Не е описано с какво обичаят „Мартуване“ е 
по-различен от националната традиция 
свързана с 1 март, която е повсевместно 
разпространена. Липсват количествени 
показатели за публики, участници, средства 
за популяризация, поради което не може да 
бъде определен по-конкретно мащабът на 
проекта.   



  

 

„ Дом за възрастни хора” гр. Харманли и Дом за деца, 

лишени от родителски грижи „Княгиня Мария –Луиза”. 

Популяризиране на обичая  „Мартуване”. 

 

136-
Ч/30.01.18 

НЧ "Пробуда 1923г." -  
с.Яврово 

Героите на Хайтов и Димовски 
оживяват 

103.  
Целта на проекта е да популяризира българската 

литература и карикатура. Целевата аудитория са деца и 

ученици. Чрез различни дейности като четене, рисуване и 

драматизация на разказите на Николай Хайтов и 

създаване на карикатури по примера на Борис Димовски, 

да се провокира у децата творческото начало. В резултат 

да се привлекат нови публики към читалищата, към 

четенето да се обогати читалищната дейност с нови 

събития и иновативни подходи за приобщаване на 

младите хора към културата на България. 

 

5 000 Брой точки: 16 
Интересни са дейностите по 
интерпретиране и представяне на 
съдържанието чрез четения, карикатури и 
театрализация, но проектът е със сходно 
дори еднакво съдържание и теми с вече 
добрен проект от Фондация „Пловдив 
2019“ по отворените покани от 2016 г. 

138-
Ч/30.01.18 

ЯНАНБА ЕООД Творческа работилница Ян 
Махала  

104. 
Проектът “Творческа работилница” е практическа 

реализация на програмата за културно развитие на 

читалището в село Свежен чрез провеждане на курсове за 

безплатно обучение на деца и ученици. Творческите и 

практически умения на децата ще се развиват в различни 

области на приложното изкуство: рисуване с акрилни бои 

върху камък, дърво, керамика (турски керемиди и саксии), 

моделиране с глина и оцветяване на фигурите; папие–

маше; колажи; изработване на кукли; рисуване върху 

платно и тениски.  

3 851 Брой точки: 17 
Интересна проектна идея за творчески 
работилници с деца в читалището, водени 
от млад автор със свежи идеи от различни 
жанрове на изкуството, включително и 
съвременни форми на изкуство. За 
съжаление не е планирано и конкретизиран 
достатъчно последващото представяне на 
изложбата. Не е достатъчно видима ролята 
и ангажиментите на читалището като 
партньор.  



  

 

139-
Ч/30.01.18 

Фондация "Инициатива 
за финансова 
грамотност" 

Урок-спектакъл "Твоят живот, 
твоите финанси" 

105. 
Проектът ще утвърди и обогати традиционната 
значимост на българското читалище като средище и 
инциатор на иновативни образователни дейности, които 
сплотяват и вдъхновяват общността. Урокът - спектакъл 
пресъздава общочовешки теми за мечтите и 
приятелството, за разбирането и приемането на 
различия, за многообразието в обществото, за 
богатството и бедността, за предприемчивостта и 
социялната отговорност, за принадлежността ни към 
Европа. 
 

5 000 Брой точки: 17 
Проектът внася нов подход на 
образователно съдържание, внасяне на 
външна за читалището експертиза и нова, 
значима тема. Посочено е, че ще бъде 
ангажирана местната общност и 
доброволци, но не става ясно по какъв 
начин. Бюджетът е твърде окрупнен с 
включени  разходи за администрация, 
които не са допустими. 

140-
Ч/30.01.18 

СНЦ "Общност за 
промяна и развитие" 

Моята малка зелена планета  106. 
Проектното  предложение е за екологично обучение и 
практически занимания за екологично отглеждане на 
зеленчуци. Изработване на различни предмети от 
материали, които замърсяват околната среда с цел 
мотивиране с цел придобиване на навици от 
участниците за тяхното събиране и рециклиране и 
недопускане на замърсяване на околната среда. 
Обучението ще се проведе от експерти в областта като 
ще съдържа лекции по опазване на околната среда.  

5 000 Брой точки: 17.5 
Проектът въвежда френско обучителни 
практики. Не е уточнена причината за избор 
на този модел на обучение, с какви 
авторски права са видео-материалите, 
които ще се използват и тиражират в 
рамките на проекта. Не е уточнено на какъв 
терен ще се извършат заниманията за 
екологично отглеждане на зеленчуци. 
Липсват количествени показатели на: 
очакваните резултати, публики, обучавани 
деца, привлечени семейства, експерти, 
стопанисващи зеленчуковите площи, 
публики, брой прожектирне на филми, 
количества рекламни материали, тираж на 
филмът – ползватели на филмите и други .   

143-
Ч/30.01.18 

НЧ"Светлина-1948" 
с.Гьоврен 

Заедно към бъдещето 108. 
Възстановяване на женски фолклорна и танцова групи 
към читалището. Целта на проекта да възвърне в 
читалището фолклорната и танцова женски групи, 
носители на златни и сребърни медали от фестивали и 
концерти.  

4 938 Брой точки: 13 
Не е  обоснована добре нуждата от 
включване на външни хореограф и 
музикален педагог. Посоченото ходене до 
Охрид не е споменато/обвързано в други 
части на формуляра.  

 



  

 

149-
Ч/30.01.18 

НЧ "ВЪЗРАЖДАНЕ 1983", 
Пловдив 

КОД: БЪЛГАРСКАТА ШЕВИЦА  113.   
Проекcjт развива тримесечно ателие „Ръкоделие“ за 
различни възрасти, с изложба и фотоалбум в 
заключение. Ателието ще запознае курсистките със 
знаците и символите на българските шевици, с техните 
закодирани послания за плодородие, здраве, любов, 
хармония, против уроки= 
Продължителност: 3  месеца – април, май, юни 2018 г. 
Майсторки по везба от клуб „Българка“ ще водят 
теоретичните и практическите занятията, както и 
откритите уроци пред  деца от ОУ „Княз Александър I“  
и ателие „Акварели”. По-малките ще оцветяват схеми 
на български шевици. По-големите ще рисуват 
картички, вдъхновени от българските шевици и 
символи. 

4 460 Брой точки: 17 
Добър пример за междусекторно 
партньорство в лицето на читалище, 2 
училища, музей, галерия и местни медии с 
включване на доброволци и местна 
общност. Липсва иновативен елемент. 

Препоръките са по отношение на ново 
съдържание и осигуряване на устойчивост. 

158-
Ч/30.01.18 

НЧ "Методий Драгинов-
1936г." - с. Драгиново, 
Велинград 

Драгиновска пролет 122. 
 Проект „Драгиновска пролет” цели да представи 

красотата и самобитния характер  на една жива, местна 

народна традиция, като част о т българската и европейска 

култура  Идеята на проекта е  на фона  на съхранена  

традиция и обичай, да се организира  и проведе  голям   

концерт в село Драгиново = Самодейните състави при 

читалището ще представят автентични песни и хора., а  

колоритни носии, които тук са ръчно изработени от самите 

участници,  ще демонстрират красотата и обаянието на 

българското народно творчество 

3 175 Брой точки: 15 
Преимущество е привличането на краеведи 
за точната възстановка на празника. 
Обхватът е предимно на местно ниво с 
локална значимост. Иновативният елемент 
на проекта не е защитен. Дейността е 
традиционна за населеното място. В 
бюджета има допуснати неточности. 



  

 

159-
Ч/30.01.18 

Фондация "Джендър 
алтернативи" 
 

Работилница за социално 
предприемачество - Обучения 
за развитие на социалното 
предприемачество в малки и 
маргинализирани населени 
места" 

123. 
Целта на проекта е да изгради самоувереност, умения 
и стратегия за превръщане на обикновената 
“кръжочна” читалищна дейност в бизнес модел от 
света на “Социалното предприемачество”. Идеята е да 

се създаде социално- предприемаческа работилница за 
млади хора, която ще има за цел да превърне местните 
традиционни занимания за свободното време в бизнес 
план.   

5 000 Брой точки: 17 
Читалищата имат сериозен неексплоатиран 
потенциал за развитие на дейности в 
сферата на социалното предприемачество. 
Липсват количествени показатели за 
участници и публики, което затруднява 
определянето на обхвата на обученията и  
съответно на ефекта и ефективността на 
проекта. Извършването на 
административни разходи не е допустимо 
съгласно насоките на финансиращата 
организация. 

160-
Ч/30.01.18 

Народно читалище 
"Христо Ботев 1929г" с. 
Манастир 

"И аз имам талант”-тридневна 
детска творческа изява  

124. 
Читалище „Христо Ботев 1929” с. Манастир ще 
организира и проведе тридневна детска творческа 
изява включваща  1. Ден на изобразителното изкуство 
„Аз рисувам - Европа в миналото, настоящето и 
бъдещето”  с изложба на рисунките. 2. Ден на музиката 
– изява на сцена с песен или изпълнение на музикален 
инструмент. 3. Ден на театъра и танца – представяне на 
сценка от любима приказка, солови и групови танцови 
изпълнения. Мечтата ни е в трите дни място за изява да 
намерят не само децата занимаващи се в лятната 
работилница към читалището в село Манастир, но в тях 
да се включат и деца от община Лъки, съседната 
община Баните, област Смолян, както и деца от цяла 
южна България. 

1 200 Брой точки: 14.5 
Продължаванe и разширяване на 5-
годишният летен детски празник „И аз 
имам талант“. Амбицията на кандидата е 
да се превърне в притегателна инициатива 
за деца от региона и Южна България. 
Липсва иновативният елемент, поради 
периодичността на събитието и сходният 
подход за привличане на публики. Също 
липсва описание на механизмите на 
подбор на участници – критерии за избор, 
жури и други подробности около статута на 
инициативата.  

162-
Ч/30.01.18 

НЧ "Шалом Алейхем 
1945" - гр.Пловдив 

Концертно изпълнение на 
синагогална музика  

126. 
Проектът предвижда изпълнение на синагогална 
музика в концертни зали, синагоги и помещения с 
добра акустика. В акапелен вариант или с клавирен 
съпровод известната музика, която богомолците от 
синагогите в цял свят пеят, придобива ново звучене и 
необикновена тържественост. Подходяща е за 

2 900  Брой точки: 17, 5 
Липсват писма за партньорства, 
свидетелстващи за наличието на вече 
привлечени съмишленици. Идеята за 
концертно изпълнение на синагогална 
музика не предлага устойчивост в своята 
реализация. 



  

 

изпълнение по време на големи празници, специални 
събития или на нарочни концерти. Това, че се 
изпълнява от оперен глас, баритон, певец – евреин 
придава на тази музика специфичното еврейско. 

163-
Ч/30.01.18 

НЧ "Съзнание 1914”  с. 
Първенец 

Бъдещето протяга ръка към 
миналото" 

127. 
Целите на проекта са създаване на jворчески 
работилници. В тях ще се осъществяват обучителни 
презентации чрез мултимедия и образователни 
програми с иновативно съдържание.  За целта са 
поканени специалисти от Занаятчийска Камара в  
дадените области. Обхващат се различни култури, 
етноси,  чрез общи платформи за обмен на знания и 
умения в областта на приложното изкуство. 
Кулминацията на събитията ще бъде на традиционния 
за Читалището и селото „Ден на занаятите”.  

4 000  Брой точки: 15 
 Проектът е едногодишен и към него  са 
привлечени голям брой партньорства -  
Занаятчийска камара, учебни заведения и 
местни власти от различни населени 
места. Липсва устойчивост, а 
възможностите за привличане на нови 
публики не са оптимално използвани. 

166-
Ч/30.01.18 

НЧ "Пробуда-1927" - 
с.Бряст, общ. 
Димитровград 

Сирни заговезни - Ден на 
чавгата 

130. 
Проектът цели провеждане на традиционния празник 
„Сирни заговезни“ и представяне на местните обичаи 
за този празник, включително и издялкване и 
изстрелване на чавги за здраве и берекет. Включени са 
още изложба, музикална програма, кулинарен конкурс 
и конкурс за чавги. Едногодишен проект за 2019 
година. 

2 112  Брой точки: 12, 5 
Интересно е заснемането на изработката 
на чавгите и на самия празник, но 
проектът не надгражда и доразвива 
традиционното събитие. 

167-
Ч/30.01.18 

НЧ "Никола Вапцаров-
1928 г." - с. Костиево, 
общ. “Марица”, обл. 
Пловдив,  

Млади изследователи по 
следите на стари съкровища-
заедно откриваме Вчера за да 
има Утре 

131. 
Проектът предвижда създаване на  клуб по краезнание 
заради нарастващия напоследък интерес към миналото 
и самобитността на родното място. Ученици, младежи, 
жители на селото ще осъществят проучване, 
документиране и презентиране на факти от миналото 
на Костиево, както и достигналите до наши дни митове, 
легенди, фолклорни традиции, снимков материал, 
предмети от бита. Включен е мобилен етнографски кът 
за декор. Като финал на проучванията ще бъде 

5 000 Брой точки: 16 
Мултижанров проект, но във формата, 
остойностяването и интерпретацията, в 
които е описан, остава неубедителен. 
 



  

 

проведен празник на селото, включващ историческа 
възстановка, пресъздаваща моменти от костиевския 
бит, както и събитията предшестващи освобождението 
на Пловдив.  

137-
Ч/30.01.18 

НЧ „Селска пробуда 
1927“ - с. Крепост 

Традицията продължава  132. 
Събитието надгражда дейности към 19-ти национален 
фолклорен фестивал чрез нови занимания за 
посетителите като демонстрации и работилници на 
традиционни местни кулинарни, занаятчийски 
дейности, изложба на открито, музикална програма. 
Проектът е еднодневен и включва общностите, 
живеещи в селото и района – българи, калайджии, 
копанари и фитаджии.  

5 000 
 

Брой точки: 17 
Проектът е мултиетнически и има 
социална значимост за местните 
общности и за представителите на 
околните села, но не предлага нищо 

необичайно и ново. 

169-
Ч/30.01.18 

Национално сдружение 
за социално 
сътрудничество и 
партньорство/НСССП/ 
гр.Куклен 

Ритуални обредни 
хлябове/погачи/ и гозби за 
традиционни местни празници 
от Културния календар на селата 
Яврово и Добралък  

134. 
Проектът е част от културния календар на селата 
Яврово и Добралък. Проектът е в партньорство с НЧ 
”Иван Вазов-1901”с.Добралък. С помощта  на 
възрастните хора /местното население/ и самодейците 
от читалищата на 2- те селищата с.Яврово и 
с.Добралък,младежите  да научат типични рецепти и  
ги изпробват под тяхно ръководство, т.е по естествен 
начин да се осъществи прехода между поколенията. 
Планират се 3 кулинарни  изложби на обредни хлябове 
и гозби, свързани с празниците от Културния календар 
на село Яврово и село Добралък и една изложба към 
традиционният пролетен занаятчийски панаир  в  гр. 
Пловдив. 

4 220 Брой точки: 14, 5 
Създаването на кулинарен проект между 
двете населени места е ценен, но липсва 
информация с какво се включват 
останалите партньори привлечени към 
проекта. 
 

170-
Ч/30.01.18 

Фондация на  "Малкия 
принц на Хисаря“ 

Пъстра плетеница 135. 
Партньорството между фондация "Малкия принц“ и 
читалище „Н. Й. Вапцаров 1927”, в сътрудничество с 
национален събор “Хайдут Генчо“. 

Представяне на открито на домашни занаяти от кв. 
Момина баня с включването на деца, младежи и 

4106 Брой точки: 1 
Поради демонстрационния характер на 
събитието и провеждането му за 2 дни, 
прекият ефект от инициативата е по-скоро 
мотивационен, отколкото обучителен. 



  

 

възрастни.  

171-
Ч/30.01.18 

Фондация "Малкия 
принц на Хисаря"   

142 години от обявяването на 
Априлското въстание в 
Синджирлий   

136. 
Проектът цели възпоменание на активните участници в 
априлското въстание от Синджирлий чрез издирване 
на и публикуване на информация и възстановка с 
помощта на „Сдружение Хайдути“ и местни общности и 
доброволци. Краен резултат: изработката на 
информационни табла/изложба и възстановка  на 
Априлското въстание в краен квартал на Хисаря. 

4 950 Брой точки: 11, 5 
Взаимодействието с други читалища е 
представено хипотетично, а ролята на 
партниращото читалище не е достатъчно 
добре представена. Графикът на дейности 

не е коректно попълнен. 

174-
Ч/31.01.18 

НЧ “Христо Ботев 1958” -
с. Малка Арда, 
обл.Смолян     

Културното наследство на 
Малка Арда - духовен 
потенциал за бъдещи 
реализации 

138. 
Проектът предвижда създаване на : 
Творчески работилници за обучение на млади таланти 
от местни възрастни занаятчии; изложба от 
изработените експонати; провеждане на модно ревю 
„Омайващата красота в женските носии на Малка Арда 
и съседните села от общината.“;пресъздаване и 
заснемане на  обичаите Попрелка, Еньов ден, Жив 
огън, Чумина  риза; заснемане на филм с посочените 
дейности; прожекция на филма пред местното 
население и студенти от Пловдивски университет. 
 

5 000 Брой точки: 16 
Проектът цели възстановка заснемане, 
представяне и разпространение на 
местни занаяти (плетене и тъкане), детски 
игри и  обичаи, с което не предлага нищо 

необичайно и различно.. 

177-
Ч/31.01.18 

Елисавета Илиева 
Илиева 
 

Младежки фестивал на 
акварела"Рисуваме 
ПловдивЗаедно"  

141. 
Фестивал на акварела  „Рисуваме Пловдив Заедно” са 
творчески работилници за деца и възрастни, което ще 
творят в салона на читалище „ Възраждане 1983”. Със 
своя дух и традиции то е естествено духовно средище на 
художници, писатели, поети и хора на занаятите. 
Читалище „Възраждане 1983” в Пловдив предоставя на 
акварелното ателие за деца и възрастни най-добрите 
възможности за творчество. 

5 000 Брой точки: 14, 5 
Липсват иновативност и устойчивост в 
заложените цели. Дейностите са 

традиционно застъпени на територията на 

читалището. 

179-
Ч/31.01.18 

Симеон Танев Капана преди и сега  143. 
Проектът включва предоставянето от страна на 

5 600  Брой точки: 16 
Не е ясен характерът на архивния 



  

 

колекционер-автор личната си колекция от стари 
фотографии на Капана. 
Планира се изложба в НЧ „Алеко Константинов. 
Фотографиите от изложбата ще бъдат издадени в 
книга, посветена на развитието на квартала на 
творческите индустрии и в която на всяка страница 
една до друга ще бъдат  показани снимките на Капана 
от преди и сега.  

материал, който е предложен да се 

покаже. Проектът е по-скоро стандартен 
за историята на квартал Капана и не 
кореспондира с целите на отворената 
покана. 

181-
Ч/31.01.18 

 "Субектите в културата" 
- Фондация с 
общополезна 
цел"Алтернативи за 
култура и образование"- 
Пловдив 

Субектите в културата 144. 
Проектът е насочен към създаването на творческа 
лаборатория за изследване и стимулиране на 
различието и уникалността в културните традиции. 
Привлечени са партньорски читалища от Хисар, 
Пловдив и Асеновград, както и специализирани 
организации от Италия и България. 
Дейностите по прокта са: 

- Семинари с международно участие 

- Арт ателиета 

- Срещи-разговори в читалищата 

4 000 Брой точки: 10 
В проектното предложение липсва ясна 
обосновка на заложените дейности и 
участниците. Липсва информация за 
публиките към които са насочени 
дейностите. 

182-
Ч/31.01.18 

Народно читалище 
"Н.Й.Вапцаров-1964" - 
гр.Хасково 

Различни заедно 145. 
Проектът е насочен към сближаването на хора от 
различни групи - възрастови, етнически, социални, чрез 
творчески ателиета, концерти, куклен театър, 
кинопрожекции, базари, изложби, обучителни 
семинари - деца обучават възрастни хора как да 
ползват мобилни апарати, компютри, да пишат sv, 
мобилен достъп до литература. 

5 000 Брой точки: 13 
Проектът има мултиетническа насоченост 
и социален ефект. Въпреки обширното 
описание липсва конкретика относно 
повечето дейности: „творчески 
работилници“ е твърде обширно понятие 
и не носи яснота с какво точно ще се 
занимават децата. Съдържанието, 
концепцията на концертите, водещи и 
участници също остават неясни. Липсва 
период на дейност. 

183-
Ч/31.01.18 

НПО „Общност за 
промяна и развитие“, 
Пловдив 

Интерактивно четене на 
приказка 

146 
Идеята на проекта е да мотивира децата да четат книги, 
да учат езици, да пътуват и да опознават различните 

4 710 Брой точки: 12 
Идейният проект носи потенциал, но не е 
убедителен в описаните детайли по 



  

 

култури.  
Екипът залага на разработката на две книги – една за 
българския фолклор и една на английски за 
пътешественици.  
Чрез интерактивни игри, флаш карти, стикери, 
разиграване на роли и работнички да се провокират 
творческите импулси у децата. В план графика на 
дейност са заложени пътуване до Зоопарка в София и 
до Етъра. 

реализацията му или по скоро в липсата 
на такива.  
Не е достатъчно добре обоснована 
необходимостта от екскурзиите и 
обвързаността им с приказките и 
издаването им в книжно тяло. 
 

186-
Ч/31.01.18 

Сдружение Инициативи 
и иновации - Пловдив и 
Читалище - с. Татарево , 
Първомайско 

Творческа работилница графити   149. 
Проектът включва изрисуване на задната стена на 
сцената на кино салона на НЧ „НАРОДНА 
ПРОСВЕТА – 1929 г. с. Татарево” в село Татарево. 
Предвидена е творческа работилница за графити на 
читалищна стена и из селото, изпълнявани от местни 
деца. 
 

5 000 Брой точки: 16 
Атрактивен  проект за читалището и за 
населеното място, а заснемането на 
проекта и отразяването му в социалните 
мрежи спомогне много за привличане на 
нови публики. Не е ясен подборът на 
участниците в работилницата, участието 
на основният артист също не е 
потвърдено. 

187-
Ч/31.01.18 

Сдружение Инициативи 
и иновации - Пловдив и 
Читалище - с. Татарево , 
Първомайско 

КИНОФЕСТИВАЛ ОТВОРЕНО ОТ 
ТАТАРЕВО 

   150. 
Целта на проекта e домакинство на Международния 
филмов фестивал “Карантина” от Варна.  
Фестивалът ще се проведе в рамките на четири дни за 
две поредни години през периода юли-август. 
Прожекциите ще се извършват на открито, като 
дневните в салона на читалището. 

5 000 Брой точки: 16 
Представянето на кино на открито в 
Татарево би привлякло нови разнородни 
публики и интерес към даденостите и 
културна населеното място, но 
устойчивостта в реализацията на  проекта 
не е добре защитена. 

188-
Ч/31.01.18 

Сдружение Инициативи 
и иновации - Пловдив и 
Читалище - с. Татарево , 
Първомайско 

Училище за театър с театър  151. 
Проектът „УЧИЛИЩЕ ЗА ТЕАТЪР С ТЕАТЪР” представлява    
организация и провеждане на курс по актьорско 
майсторство. Планирани са и дневни безплатни класове 
по актьорско майсторство за желаещите от творческите 
състави на читалището и деца, защо не и възрастни от 
селото. Целта е още повече да се сближат самодейците 
като колектив, а пиеса с хората от село със сигурност би 

5 000 Брой точки: 15 
Интересна е идеята за провеждане на 
курс по актьорско майсторство в 
Татарево. Добре е планирано 
общностното участие и добре е подбран 
режисьорския състав, идейният проект 
носи потенциал, но не е убедителен в 
описаните детайли по реализацията му. 



  

 

била интересна.   

189-
Ч/31.01.18 

Сдружение Инициативи 
и иновации - Пловдив и 
Читалище - с. Татарево , 
Първомайско 

Концерт Василена Серафимова 152. 
Проектът включва организация и провеждане на 
концерт на Василена Серафимова и приятели, както и 
музикална работилница по перкусии/ударни 
инстументи.  Изпълнението ще включва авторски 
творби на Серафимова, както и изпълнения на 
поканени от нея приятели. Планирани са и дневни 
безплатни класове по ударни инструменти за 
желаещите от творческите състави на читалището и 
деца, защо не и възрастни от селото. В проекта са 
потвърдили участие Василена Серафимова и приятели, 
както и Наско Атанасов (режисьорна документалния  
филм 'Отключи сцената'), които ще раководят 
работилницата и участват в организацията й.   
 

5 000 Брой точки: 13 
Концертът е планиран за 2018 година, 
включването на местните общности и 
самодейци в  работилници по перкусии е 
ценен елемент в проектното 
предложение. Така описана реализацията 
на проекта има опасност да не успее да 
разгърне потенциала си и да остане по-
скоро локално и инцидентно присъствие. 

190-
Ч/31.01.18 

Сдружение Инициативи 
и иновации - Пловдив и 
Читалище - с. Татарево , 
Първомайско 

Традиция на Трифон Зарезан 153. 
На празника Трифон Зарезан, самодейните групи от 
Народно читалище  „Народна просвета-1929 г. с. 
Татарево”, заедно населението на селото и гости 
тръгват от центъра с песни на лозята извън селото. Там 
се извършва трудовия обичай, свързан с първия 
стопански процес в годишния цикъл на обработка на 
лозата – пролетното ѝ зарязване. Протича с молебен, 
наричане, зарязване на лозята, песни и танци. След 
това празника се пренася обратно с шествие под 
звуците на музика на центъра на селото пред 
читалището, където продължава с концерт на 
читалищните и гостуващите състави, следва банкет в 
ресторанта на селото където продължава народното 
веселие с участието нацялото население и гости. 
Участват поканените  състави от съседни читалища гр. 
Първомай, : с. Караджово, с. Бяла река, с. Дълбок 
извор, с. Брягово, , с. Любеново, с. Езерово,  и др.  

5 000 Брой точки: 12, 5 
Преимущество на проекта е широкото 
представяне на празника и чрез социални 
мрежи и електронни медии, и на събора 
на селото - с цел да достигне до повече 
хора. Липсва иновативният елемент и 
надграждане  по отношение на 
читалищната дейност в традиционния за 
местността обичай. 



  

 

191-
Ч/31.01.18 

„СДРУЖЕНИЕ 
ИНИЦИАТИВИ И 
ИНОВАЦИИ” ПЛОВДИВ 
 

Надпяване на събора 154. 
Целта на проекта е да се обогати културната програма 
на събора в село Катуница, чрез привличане на 
гражданите в създаване на културни продукти и 
събития с читалището и общностите с необичайни и 
иновативни подходи, както и за развиване на 
пространства за култура и места за изява на 
общностите. Самия проект включва организирането и 
провеждането на  надпяване в първия ден от събора,. 
Ще  участват и 15 състава от други читалища съседни 
села и градове: с.Караджово, с.Кочево, с.Болярци, 
с.Селци, с.Поповица, с.Ягодово, с.Брестник, с.Марково, 
с.Маноле, гр.Садово, гр.Куклен, гр.Асеновград, 
гр.Първомай, гр.Пловдив и др. 

5 000 Брой точки: 15, 5 
Проектът включва голям брой партньори, 
но не е убедителен в описаните детайли 
по реализацията му и устойчивостта си. 

192-
Ч/31.01.18 

НЧ “Плосвета 1898 г.  с. 
Катуница” - с. Катуница 

Среща на поколенията  155. 
Проектът предвижда артистична програма и концерт 
представена от 2 състава на читалището пред 
обитателите и гостите на Дом за стари хора в Пловдив в 
деня на пенсионера. 

5 000 Брой точки: 14 
Проектното предложение не е 
убедително. Липсва яснота и конкретика 
в описанието на проекта и включването 
на партньорите към него 

193-
Ч/31.01.18 

НЧ “Плосвета 1898 г.  с. 
Катуница” - с. Катуница 

120 години традиция  156. 
Честване на 120-годишнината на читалището с концерт 
на читалищните състави,  училищен и гости -
самодейците от 14 населени места. 

5 000 Брой точки: 13 
Проектът има мащабен характер с 
привличане на разнообразни участници и 
публики, но липсва яснота при 
включването на партньорствата. 

194-
Ч/31.01.18 

НЧ “Плосвета 1898 г.  с. 
Катуница” - с. Катуница 

Панаир на танцовото изкуство 157. 
Проектът  „ПАНАИР НА ТАНЦОВОТО ИЗКУСТВО” ще се 
изпълнява в село Катуница. Проектът включва 
провеждане на два концерт – спектакъла един за 
събора през май 2018 година и разширен за събора 
през май 2019 година. Една от целите на проекта е да 
се включи мероприятието в Националния календар на 
читалищата  Хоро се вие на мегдана” за 2019 година. 
Като гости ще участват и състави от  други читалища от 

5 000 Брой точки: 12 
Проектът има мащабен характер с 
привличане на разнообразни участници и 
публики, но отново липсва яснота при 
включването на партньорствата. Дейността 

не се различава особено от обичайната 

програма на един събор. 

 



  

 

съседни села и общини: с.Караджово, с.Кочево, 
с.Болярци, с.Селци, с.Поповица, с.Ягодово, с.Брестник, 
с.Марково, с.Маноле, гр.Садово, гр.Куклен, 
гр.Асеновград, гр.Първомай, гр.Пловдив и др. 

195-
Ч/31.01.18 

НЧ „Съединение 1875“ - 
гр. Съединение 

Създаване експозиция на 
открито пространство, свързано 
с историческите събития от 
Съединението на България" 

158 
Проектът предвижда създаване на експозиция на 
пространство,намиращо се до сградата на музейната 
сбирка в града. Идеята е това място да допълни и 
обогати облика на музейната сбирка, която съдържа 
както документи и снимки от историята на град 
Съединение, така и експонати от бита и традициите. 
 

4 000 Брой точки: 13, 5 
Проектът акцентира върху възстановяване 
на градското пространство, представящо 
културно-историческото наследство на 
града с участието на местна власт и 
доброволци. Инфраструктурните 

подобрения в градската среда не 
кореспондират с идеите на отворената 
покана за читалища. 

197-
Ч/31.01.18 

НЧ „Здравец 1911“ -с. 
Бойково 

Изготвяне на информационни 
указателни табели за с. Бойково 
и региона  

159. 
Проектът засяга изработване и поставяне на указателни  
табели – картни на природните и културни 
забележителности в региона на с. Байково. 

4 200 Брой точки: 9 
Инфраструктурните подобрения в 
градската среда не кореспондират с идеите 
на отворената покана за читалища. 

198-
Ч/31.01.18 

Регионална библиотека 
„Хр. Смирненски“ - 
Хасково 

Мъдростта на европейските 
народи -общо безценно 
богатство  

160. 
В основата на проекта лежи опознаването на мъдростта 
на европейските народи чрез техните пословици и 
поговорки. Проектът включва издирването на 
български народни поговорки и съотвествията им в 
устния фолклор  на други народи, като част от 
културното наследство на ЕС. Реализацията включва 
лекции и уебинари, поставяне на временна инсталация 
“Алея на мъдростта”, хепънинг с фолклорна група 
“Пъстрица” към читалището, среща на поколенията, 
инсталация “Мъдростта на Европа”, конкурси, изложби 
и издаване на сборник.  

4 806 Брой точки:  16 
Широкият потенциал на партньорства 
които проекта носи е удачно използван, 
като са привлечени и потвърдени 
партньорства с читалища, школи по 
изобразително изкуство, ПУ „П. 
Хилендарски“, клубове и др. 

199-
Ч/31.01.18 

РОЗАЛИЯ НИКОЛОВА 
АЛЕКСАНДРОВА 

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА 
ПОЕЗИЯТА "ДУХОВНОСТ БЕЗ 
ГРАНИЦИ"  

161. 
Проектът е продължение на партньорството с читалището 
и цели провеждане на разнообразни мероприятия, 

5 000 Брой точки: 16  
Липсват количествени показатели за 
участници, публики и резултати, което 



  

 

обединени в международен фестивал на поезията. Ще 
бъдат представени поетични рецитали, ритуал за хляб, 
поетичен пленер, премиера на книга, литературни 
четения, срещи със събратя по перо.  

затруднява определянето на мащаба на 
инициативите и съответно на 
ефективността на проекта. За заявената 

мащабност на проекта и идеята да протича 

като фестивал липсват осигурени 

механизми на устойчивост. 

200-
Ч/31.01.18 

НЧ "Обединение 1913"- 
Кърджали 

Лаборатория за ранно детско 
развитие "Играчка - крачка"  

162. 
Проектът създава среда, условия и ресурси за ранно 
детско развитие (0-4 годишна възраст). Играта и 
четенето са основни средства за учене на малко дете. 
Лабораторията за ранно детско развитие ще осигури и 
социално пространство за обмяна на опит и идеи 
Проектът включва обучителни играчки, подпомагащи 
уменията на децата свързани с обща моторика, фина 
моторика, социално-емоционалната сфера и общуване; 
качествени културни продукти; обучения за родители, 
целящи развитието на техния родителски капацитет. 
 

4 890 Брой точки: 16 
Проектът насърчава обмен на информация, 
положително общностно взаимодействие и 
има значителен социален ефект. 
Недостатъчното описание на бюджетните 
пера „Материални за оборудване на 
лабораторията“ и „дейности с деца“ 
допринася за слабата обосновка на разхода 
и липсата на взаимовръзка с представените 
дейности. 

201-
Ч/31.01.18  

НЧ „Антим I 1937“ -
Пловдив 

Интерактивен фестивал за 
изкуства - 

163. 
Интерактивното начало в проекта е свързано с 
творческата дейност на участниците в различните форми 
на дейност към читалището. Основна цел е съчетаване 
на творчески процеси, които обхващат различни видове 
изкуства. Включените изкуства са: музика, моден 
дизайн, модерни, стандартни, народни, 
латиноамерикански танци. В проекта ще участват  
различни възрастови групи. Предвижда се  фестивалът 
да се проведе през месец октомври 2019 г. в рамките на 
3 дни.  
Превдидено е да се представи изложба на школата по 
моден дизайн „Модни проекти - от вдъхновение,  през 
идея до краен продукт”.  Ще се проведе творческа 
работилница ”Модна илюстрация-техники”  и среща с 
млади автори на проекти „Креативни портфолиа”.  Деца 

3040 Брой точки: 14 
Предвиждат се да бъдат поканени изявени 
имена в творческите области, без техните 
имената на личностите да се споменават. 
Не са привлечени партньорства, липсват 
подкрепителни писма. Извършването на 
административни разходи не е допустимо 
съгласно насоките на финансиращата 
организация.  



  

 

ще рисуват на фона на музикални изпълнения на техни 
връстници. Ще се използва визуализация на различните 
видове изкуства чрез мултимедия.  

204-
Ч/31.01.18 

Италианска асоциация 
"ЧЕСКОТ ВЕНЕТО" 

"ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА 
В ПАДУА" 

166. 
Проектът има за цел да реализира поредица от културни 
прояви - изложби, беседи, презентации, свързани с 
Италия и Падуа, чрез което да представи български 
артисти от Пловдив на италианска публика. 

4 889, 08 Брой точки: 16 
Липсва представяне на теми и обща 
творческа концепция на събитията. Не са 
представени на каква основа са избрани 
участниците, начините на привличане и 
критериите за избор на български творци, 
селектиращо жури със съответните 
компетенции, куриране на събитията в 
Падуа и др. Създаването на самостоятелно 
събитие – представяне на творци извън 
България изисква значителен 
организационен ресурс от страна на 
домакините – нещо, което липсва 
маркирано в бюджета като собствен 
принос.  

207-
Ч/31.01.18 

НЧ "Н.Й.Вапцаров-
1924г." гр.Стамболийски 

Фестивал на кривото хоро  169. 
Фестивал на открито по време на празника на гр. 
Стамболийски, посветен на уникалността на кривото хоро 
като местна танцова традиция и съпътстващи експозиция, 
конкурс, открит урок, творческа работилница и др. 

5 000 Брой точки: 16 
Широкият потенциал на партньорства 
които проекта носи е удачно използван, 
като са привлечени местна власт, ФА 
„Тракия“, комитет „Родолюбие“, НПО и 
танцьори, но липсва идейно надграждане 
към традиционния за града празник. 

209-
Ч/31.01.18 

НЧ „Христо Ботев 1928г.” 
– с. Столетово, общ. 
Карлово 

Традиция и съвремие се срещат 
– фолклора в алея на занаятите, 
традиционните храни и био 
култури в Столетово 

171. 
Проектът цели да мобилизира местните възможности и 
ресурси за обогатяване и разнообразяване на културната 
програма на празника. Проектът предвижда в дните 
преди официалния ден на празника на пешеходната 
зона, свързваща площад с парка в полите на Стара 
планина и Средна гора, да се обособи алеята. На тази 
алея в продължение на два дни ще се организират: 

4 550 Брой точки: 13, 5 

Проектът е мултижанров и в случай на 

следващи отворени покани и развита по-

детайлна концепция и план за 

устойчивост и комуникация 

препоръчваме проектът отново да 

потърси партньорство. 



  

 

изложения, изложби и демонстрации. 
 

 

210-
Ч/31.01.18 

НЧ Светлина 1952 - с. 
Света Петка 

Клепта Фест   172. 
Артистична намеса в пространството на Клептуза, 
Велинград. За няколко дни през август то ще се 
превърне в сцена на различни артисти 

5 000 Брой точки: 14, 5 

Проектът ще се осъществи с голям брой 

партньори, но липсва достатъчно 

информация с каква програма ще бъдат 

представени читалищата. Намесата 

остава временна и без необходимата 

устойчивост. 

212-
Ч/31.01.18 

Сдружение "Нови 
Хризонти" - гр. Смолян 

Концерти на открито от деца за 
деца   

174. 
Концерт на известни европейски композитори, който ще 
се проведе от деца за деца на открито в градска част от 
Смолян - Амфитеатър. В концерта участие ще вземат 
деца със специални потребности 

4 780 Брой точки: 12, 5 

Проектното преложение представя 

сценично- музикален спектакъл без да 

успее да преложи проектна инициатива, 

която да отговаря в голяма степен на 

целите на иницативата ЕСК и на насоките 

на отворената покана.  

213-
Ч/31.01.18 

СНЦ „Заедно за 
личностно развитие" 

Етикет и стил на поведение в 
обществото  

175. 
Проектът предлага обучение по етикет и стил на 

поведение и се състои от серия лекции върху боди 

фитнес, грим, прическа, правила за хранене, грижа за 

кожата и тн. 
 

5 000 Брой точки: 13, 5 

Проектното предложение остава неясно 

като възможност за осъществяване и 

прилагане, спрямо насоките и целите на 

отворената покана.  

 

216-
Ч/31.01.18 

Народно читалище 
"Христо Ботев-1905" - 
Пловдив 

Концерт - парад на музикални 
инструменти 

178. 
Проектът ще представи концерт-парад на музикални 
инструменти - струнни, духови, медни, ударни;  
Дискусия с водещи музикални лектори и специалисти; 
Голям Коледен концерт; Поздрав от ансамбъл 
“Тромпетино”; Предоставяне на образователен DVD 
диск за детски градини, училища, библиотеки и 

3 391 Брой точки: 13 

Концертът-парад е интересно събитие за 

града, което ще привлече голям интерес и 

публики, но не предлага  устойчивост в 

начина си на реализация. Твърде 

разнородни дейности без ясна връзка 



  

 

читалища. помежду им. 

 

219-
Ч/31.01.18 

СНЦ Театър Цвете Театър срещу насилието  181. 
Проектът предвиждая реализирането на иновативна 
програма за гражданско възпитание, включваща форум 
театрално представление за превенция на насилието в 
училище и 90-минутен тренинг за възпитание на 
толерантност и екипност, в който учениците са 
разделени по възраст в две групи в НЧ“Шалом Алейхем 
1945 г.”,гр.Пловдив, НЧ”Н.Вапцаров”, с.Хвойна и 
“Родопска искра 1880’, гр.Чепеларе. Публиката избира 
върху коя история да се работи. Водещият процеса 
актьор постепенно включва зрителите в дискусия и ги 
насърчава да поемат ролята на потърпевшия и 
предложат алтернативни начини на поведение и 
комуникация така, че представеният негативен изход от 
ситуацията, да бъде подобрен. 
Иновативна за страната ни техника, форум театърът 
предоставя на зрителите невероятния шанс да 
изпробват в безопасна среда различни модели на 
поведение в евентуални проблемни житейски ситуации. 

4 950  Брой точки: 14, 5 

Проектът е иновативен и интересен в 

своята идея, но дейностите и бюджета 

заложени в проекта са в дисхармония с 

концепцията. 

 

223-
Ч/31.01.18 

Eвангелска петдесятна 
църква „Св. Троица“ - 
Пловдив 

Концерт – Оратория „Месия“ от 
Г. Ф. Хендел (избрани сола и 
хорове) 

185. 
Предмет на настоящия проект е изнасяне на концерт от 
избрани сола и хорове от ораторията „Месия“ на Г. Ф. 
Хендел. Концертът ще се осъществи с участието на 
професионални певци и оркестранти (общо 70 души). 
 

3 993 Брой точки: 10 

В проектното предложение липсва 

изцяло ролята на читалището. 

 

224-
Ч/31.01.18 

НЧ "Съзнание 1873", с. 
Брестовица 

Фестивал Брестовица - грозде и 
вино  

186. 
Проектната цел е да популяризира местното 
производство на грозде и вино, да развие винения и 
културния  туризъм в региона на Брестовица. Да 
презентира традиционни народни танци и изяви. 

4 950 Брой точки: 13 

Проектът е по скоро туристически и в така 

предложената идейна концепция липсва 

презентирането на читалищната дейност 

и общностната култура. Включването на 



  

 

публики не е убедително. 

228-
Ч/31.01.18 

НЧ "Васил Левски - 1900 
г." с. Войнягово, общ. 
Карлово 

Вкусни спомени 190. 
Опазване на културните традиции на различните 
етнически групи от региона на Карлово. Проектът ще 
представи кулинарно изложение. Сред дейностите на 
проекта е предвидено и издаването на кулинарна книга. 

3 777 Брой точки: 16 

В проектното предложение липсва 

информация как ще бъде привлечена 

детската публика и участници към 

събитията. Част от бюджетните пера не са 

коректни. 

 

231-
Ч/31.01.18 

Фондация "Джендър 
алтернативи". 

„Фабрика за усмивки“ – арт 
работилници за човешки права, 
изготвен  

193. 
Проектът е свързан с нуждата от образование по теми за 
човешките права и недискриминация сред младите хора 
от етнически обособени квартали в Пловдив - 
Столипиново и Шекер махала. Предвижда се изготвяне 
на методика и провеждане на 25 арт работилници, които 
ще се проведат в училища и читалище от въпросните два 
квартала.  

5 000 Брой точки: 15 

Превенцията на насилието и 

дискриманацията сред младите хора, 

чрез арт практики е социално значима 

тема, но не е свързана с целите и насоките 

на настоящата отворена покана,. 

232-
Ч/31.01.18 

НЧ "Св.Св.Кирил и 
Методий 1905" 
Велинград 

Тематична изложба "Хорото-
емоция,традиция,социална 
мрежа" 

 194. 
Мобилна изложба на открито. В сътрудничество със 
Сдружение “Пролетно Хоро” ще се подготви фото 
изложба на тема  “Хорото - емоция, традиция, социална 
мрежа”. Планира се и отпечатване на брошува със 
сходна информация и илюстративен материал. 

4 000 Брой точки: 14, 5 

Проектът е по-скоро туристически и така 

предложен и реализиран, проектът не 

покрива целите и насоките на отворената 

покана 

234-
Ч/31.01.18 

НЧ „Светлина 1925“ - 
Момчиловци 
 

Момчиловци- живото село на 
традициите, бит и култура  

196.  
Проекта има за цел популяризиране село Момчиловци 
като живото село на традиции, бит и култура. 
Момчиловци е свързано с производството на кисело 
мляко. Трета поредна година ще се проведе фестивала 
на киселото мляко, култура и традиции. Предвиждат се 

обучения за пластене на вълна, квасене на мляко, 
бъркане на мляко, творчески работилници за рисуване 
на тема Момчиловци – живото село на традициите, бит и 

5 000 Брой точки: 13 

Проектното предложение обхаваща 

голям брой дeйности и интересни 

партньорства.Въпреки това остава с 

сферата на традиционните познания и 

предлага най-вече идеи, които са напълно 

комерсиални и с възможност да се 

осъществят изцяло посредством 



  

 

култура,рисуване върху шишенца с вече из бърканото 
мляко, преход на еко пътеките „Торнал е Тьодю” и 
„Пътеката на дълголетието” със запознаване с 
природата, историята и бита на хората от Момчиловци и 
региона. 

стопанска дейност.  

 

235-
Ч/31.01.18 

НЧ "Иван Вазов - 1931" - 
гр. Пловдив 
 

Проект "Заедно в магията на 
фолклора" 

197. 
Проектът e workshop с представяне на музикални 
произведения и танци от различни фолклорни области 
на България от млади, талантливи и обичащи 
народната музика професионалисти. Представянето ще 
стане пред публика, където всеки може да се научи на 
нещо,за което ще получи грамота. След целодневното 
занимание ще бъде изнесен концерт от 
ръководителите за всички жители и гости на града. 

2 800 Брой точки: 14 

Творческите работилници са една от 

основните прояви и случвания за 

дейността на едно читалище. Проектното 

предложение има добри идеи за 

творчески ателиета за професионалисти, 

но това ограничава публиката. В 

проектното предложение липсва 

надграждане и устойчивост в идейната 

концепция на нещо регулярно при вашата 

работа. 

236-
Ч/31.01.18 

Сдружение ИКАР - 
Хасково 

Светът на моето въображениe    198. 
Проектът е свързан с детски творчески ателиета за 
керамика. Старта на проекта е свързан със серия от лекции 
посветени на историята на керамичното изкуство и 
неговото възникване. "Светът на моето въображение"  ще 
завърши с изложба на всички участници в село Лесичово и 
региона 

3 993, 40 Брой точки: 13 

Проектът предвижда провеждане на 

творчески работилници за деца и 

възрастни свързани с керамичното 

изкуство, но липсва идейно надграждане 

в традиционни за читалището дейности. 

239-
Ч/31.01.18 

Фондация "Огънят на 
Орфей" 

Пловдив, таланти, бъдеще  201. 
„Пловдив, таланти, бъдеще“ ще бъде тема на 
Национален литературен конкурс за деца и младежи (в 
две групи до 14 и до 25 г.), организиран от Фондация 
„Огънят на Орфей“ и Читалище „Хр. Г. Данов“. Целта е 
да бъдат привлечени млади таланти от Пловдив и 
страната в дискусия по темите, заложени в заглавието. 
Дискусията ще завърши със събития в Читалище „Хр. Г. 

4 922 Брой точки: 13 

Литературният проект е интересен в своя 
замисъл, но не и устойчивост и към целите 
и насоките на настоящата отворена покана.  
Бюджетът на проекта може да бъде 
преформулиран като пера и стойности.  



  

 

Данов“ и откритото пространство около сградата му – 
литературен семинар - дискусия на отличени в 
конкурса, публично награждаване със съпътстващи 
изяви – малък фестивал на литературни, музикални и 
художествени таланти, с които работят двете 
партниращи организации.  

241-
Ч/31.01.18 

НЧ „Светлина 1952“ - с. 
Света Петка, Велинград 

Традицията - сега и завинаги  203. 
Парад на военните униформи на българските войни в 
годините от създаването на българската държава до 
Втората световна война, иницииран в гр. Велинград. 
Зрителите ще наблюдават облекла, въоръжение и 
снаряжение от периода на Аспарухова България и 
Първата българска държава, Втората българска държава, 
Четничеството, Освободителните войни, Балканската 
война, Първата и Втора световна война, новата ни 
история и настоящето. Водещ на събитието ще запознава 
публиката с характерните особености на облеклото и 
въоръжението на българската армия през годините.  

5 000  Брой точки: 15 

В проектното предложение липсва активно 
включване на публики, идеята за 
случването на военен парад не носи 
устойчивост по така описаните дейности. 

242-
Ч/31.01.18 

НЧ „Просвета 1926“ - с. 
Бачково 

Искри от Бъдника  204. 
Коледуване по време, съдържание и характер е близък  
с Нова година. В далечното минало  това е бил 
древноримски езически празник наричан „януарски 
календи“ и се е провеждал по време на зимното 
слънцестоене и „раждането на непобедимото Слънце“. 
В християнско време става „Коледа“- празникът 
Рождество Христово. В много райони на България този 
народен обичай е аналогичен по форма и съдържание 
със суровакането. По-задълбочено проучване обаче 
показва голямо различие още от момента на 
организиране на празника. 
От най-голямо значение е облеклото на коледарите: 
Шарени ямурлуци, кълпаци и навои за краката.  

3 000 Брой точки: 12 

Идейният проект носи своя потенциал, но 
остава неясен в описаните детайли по 
реализацията му.  

244- Сдружение "Регионална ХЕПЪНИНГ “КАЛЕЙДОСКОП ОТ 206. 5 000 Брой точки: 14, 5 



  

 

Ч/31.01.18 занаятчийска камара - 
Кърджали" 

ИСТОРИИ И ТРАДИЦИИ"  Проектът показва връзката между читалищата, 
училищата, театъра, литературата и музиката, довела до 
запазване на българските традиции и самосъзнание. 
Предвижда се осъществяването на спектакъл на открита 
сцена в Градската градина на Кърджали, представляващ 
калейдоскоп от театрални миниатюри по мотиви на 
български произведения, преплетени с танцови и 
музикални изпълнения.  

Проектното предложение има потенциал 

в посока на провокиране, но във формата, 

остойностяването и интерпретацията, в 

които е подадено, остава неубедително. 

 

245-
Ч/31.01.18 

Сдружение "Регионална 
занаятчийска камара - 
Кърджали" 

ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА 
ФЕСТИВАЛ "БЪДЕЩЕ С 
ТРАДИЦИИ"  

207. 
Фестивал „Бъдеще с традиции“ е създаден през 2011 г. 
като инициатива на Областния управител и оттогава 
има проведени пет издания. Фестивалът представя 
богатството на фолклора, бита, културно-историческото 
наследство и кухнята на Източните Родопи. В него се 
включват самодейци от читалищата в цялата област, 
туроператори, хотелиери, ресторантьори и др. 
Фестивалът е съпътстван от богата музикална програма 
с участието на непрофесионални трупи за народни 
танци от цялата област, както и с гост изпълнители. 
Целта на настоящия проект е да се дигитализира 
следващото издание на Фестивала през 2018 г. чрез 
заснемане с видеокамера и дрон и изготвяне на 
видеофилм, който ще се използва за популяризиране 
на инициативата и на културните събития в град 
Кърджали с цел привличане на по-голяма 
посещаемост. 

4800 Брой точки: 15 

Фестивалът е ценна част от културният 
живот на Кърджали, но бюджетът, който е 
обвързано почти изцяло за видео 
заснемане, не кореспондира с целите 
заложени в отворената покана и читалища. 

246-
Ч/31.01.18 

НЧ "Иван Вазов - 1931" - 
гр. Пловдив 

Музикално послание от 
Оратница"  

208. 
,Проектът предвижа концерт на група “Оратница”. 

3 440 Брой точки: 11, 5 

Проектното предложение цели да 

представи концерт на известна българска 

група, но липсват по-активно участие от 

страна на читалището, както и каквото и 

да било взаимодействие с общността 

освен в ролята й на публика. 



  

 

 

247-
Ч/31.01.18 

НЧ „ЗАРЯ - 1858“ - 
Хасково 

МУЗИКАТА В МЕН  209. 
Проектът има за задача да върне в репертоара на 
хасковската музикална сцена някои от шедьоврите на 
българските композитори като Емануил Манолов, 
Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Добри Христов и др. 
В рамките на проекта ще се събере формация от 
оркестранти, за които ще се изготви програма от 
бележити музикални творби на български композитори 
със съответната оркестрация. 
След като се покаже премиерно при вход свободен за 
местната публика, уникалният по рода си концерт ще 
бъде представен като образователна програма пред 
училищата в Община Хасково като следващо 
представление. 

5 000 
 

Брой точки: 11, 5 

Музикалният проект акцентира върху 
шедьоврите на едни от най-изтъкнатите ни 
композитори, но без да излиза от рамките 
на сценична изява и в този смисъл не 
успява убедително да отговори на 
потенциала на квартала и по-широкия 
спектър от цели на отворената покана.  

248-
Ч/31.01.18 

НЧ „ЗАРЯ - 1858“ - 
Хасково 

ЕЛАТЕ, МЕСТА НЯМА  
 

210. 
Проектът е насочен към младите хора от Хасково и цели 
да ги въвлече в света на класическата музика.  
Продукцията ще представлява малък социален 
експеримент. В програмата ще се включат предимно 
класически танга и валсове, които ще бъдат изтанцувани 
със специално изработена хореография под съпровод на 
оркестър. След премиерата при вход свободен за 
широката публика, програмата ще се представи под 
формат на образователен ученически концерт.  

5 000 Брой точки: 11, 5 

Проектното предложение провокира със 

своето заглавие, но в описаните дейности 

липсва идейно надграждане към 

традиционни за читалището активности.  

 

250-
Ч/31.01.18 

НЧ "Отец Паисий - 1893", 
гр. Велинград 

Мобилна и виртуална изложби 
„Вдъхновени от предците ни”  

212. 
Цел на проекта е опазване на културното наследство и 
популяризирането на читалищната институция като 
специфичен български феномен. Поводът е 125 години 
от основаването на читалището чрез изготвяне и 
реализиране на мобилна изложба за открити 
пространства, представяща историята на кв. Лъджене, 
читалище „Отец Паисий – 1893“ и формациите към него 

3 700 Брой точки: 15 

В представената идея за мобилна 
изложба има потенциал, но недостатъчно 

и неубедително развит. 



  

 

и публикуване на виртуален вариант. 

251-
Ч/31.01.18 

Сдружение „Алианс за 
регионално 
сътрудничество и 
развитие“ - Хасково 

СЦЕНАТА Е ВАША 213.  
Проектът акцентира върху основните ценности, чийто 

носител е рокът – артистичните стойности, виртуозността, 

свободата, автентичността и важността от 

представленията на живо. Идеята е организиране на 

конкурс на два етапа: подбор по представен демо запис и 

изпълнение на живо на предоставена сцена. За вторият 

етап ще се класират осем участника и победителят ще 

получи професионален запис на песента която представя.  

Като съпътстващо събитие ще се проведе майсторски клас 

с популярен музикант. 

 

5 000 Брой точки: 14 

Проектното предложение ще предостави 
възможности за различните възрасти 
занимаващи се с рок музика. Липсват 

дейтали по базисната идея и не е 

достатъчно убедително представено.. 

252-
Ч/31.01.18 

НЧ "Н.Й.Вапцаров-1964“ 
- Хасково 

Читалището в полза на 
общността  

214. 
В рамките на проекта ще се организира курс по графичен 
дизайн за деца и по народни танци за различни 
възрастови групи. Курсовете ще са с минимални такси, 
които ще послужат за закупуване на костюми и 
компютри.   

5 000 Брой точки: 11 

Проектното предложение не доразвива и 

не надгражда традиционното за всяко 

читалище съдържание. 

 

253-
Ч/31.01.18 

НЧ „ЗАРЯ - 1858“ - 
Хасково 

АЗ - ХУДОЖНИКЪТ -Сдружение 
„Алианс за регионално 
сътрудничество и развитие“  

215. 
Проектът ще генерира по необичаен начин нова форма 
на изкуство в публичното пространство. Разширяването 
на знанията на гражданите и приобщаването им към 
ценностите и постиженията на изкуството и културата е 
сред основните цели на читалищната дейност. 
Събитието безусловно ще събуди интереса на местните 
хора към изкуството и ще повиши свързаните с него 
познания.  
 

5 000 Брой точки: 11 

Проектното предложение има потенциал 

в посока на провокиране на гражданска 

активност по зададена тема, но във 

формата, остойностяването и 

интерпретацията, в които е подадено, 

остава неубедително. 

 

 



  

 

259-
Ч/31.01.18 

НЧ „Просвета 1862“ - 
Перущица 

10 - ти Арт фестивал: Европейски 
културни наследници  

221. 
В „10 -ти Арт фестивал: Европейски културни 
наследници“, ще бъдат обхванати музикалното, 
танцовото и изобразително изкуство. За 
организацията и провеждането на фестивала ще 
работи сформиран екип във всяка от категориите. 
Фестивалната концертна програма започва с изяви на 
танцови състави, певчески и инструментални групи и 
изпълнители, школи по изобразително изкуство и 
занаяти, школи по приложно изкуство, духови 
оркестри и др.  
Партньори на фестивала са Община Перущица. 

3 116 Брой точки: 11 

Проектното предложение е за 

традиционно случващо се събитие за 

Перущица и региона. Фестивалът е 

знаков, но липсва надграждане в идеите. 

 

   260-
Ч/31.01.18 

НЧ „Просвета 1862“ - 
Перущица  

Младежки театрален фестивал 
"Любен Попов" - "Ново театър - 
поколение"  

222. 
Младежкият театрален фестивал „Любен Попов“ ще 
се проведе в рамките на последната седмица от 
месец септември / 24. 09 – 30. 09. 2018 г. За 
организацията и провеждането на фестивала ще 
работи сформиран екип от читалището и 
доброволци. Фестивалът е с конкурсен характер. 
Партньори на фестивала са Община Перущица. 

3 750 Брой точки: 13 

В представената идея за младежки 
театрален фестивал има потенциал, но е 

необходимо за този формат на фестива да 

се заложат ясни механизми за осигуряване 

на устойчивост.. 

261-
Ч/31.01.18 

НЧ "Васил Левски 1997", 
с. Звиница, общ. 
Кърджали 

„Символи на паметта“  223. 

Проектът ще представи изложба на мюсюлмански 

гробници на дервиши из Източни Родопи свързани 

с алианите. Изложбата ще се случи и в още три 

читалища от региона.  

 

4 000 Брой точки: 12, 5 

Проектът има потенциал да привлече 

нови публики и да обогати културния 

живот на читалищата. Не са покрити 

критериите за включване на граждани в 

дейностите и осигуряване на устойчивост. 

 

263-
Ч/31.01.18 

НЧ "Пробуда 1914" 
Ивайловград 
 

Когато киното отива при хората  225. 
Представена в партньорство с „Аудиовидео ОРФЕЙ“ 
ЕАД, едноседмичната кинопанорама ще даде старт 
на 7 издание на Международния фестивал 
„Наследство на Тракия“ с прожекции, срещи с 

4 000 Брой точки: 16, 5 

Кино прожекциите обикновено генерират 

не малка и разнообразна по състав 

публика, но при така описания проект 



  

 

творци, актьори и режисьори на 7 места в антична 
вила „Армира“ и в 6 клона на читалището. 
Кинопрограмата ще стане част от Културния 
календар, а проучване ще отличи най-харесвания 
филм с Голяма награда на международната публика 
от гърция, Турция и Франция.  

липсва устойчивост. 

264-

Ч/31.01.18 

Мария Николова 
Колюшева 

Спаси планетата, спаси пчелите  226. 

Проектът има за цел да образова и събуди интереса 

на участниците към опазването на околната среда и 

природата с усвояване на добри практики по 

засаждане, отглеждане на растения, полезни за 

пчелите. Екипите ще взаимодействат, споделят опит, 

рисуват, рецитират, четат и пеят. Каузата е световно 

значима и тя е опазването на планетата и пчелите. 

Предвидени са дарителска кампания и видеозапис. 

3 100 Брой точки: 14 

Проектът е подаден в партньорство с 

читалище „Ал. Константинов 1954“, 

Пловдив, но липсва активно включване на 

читалището по време на реализацията на 

заложените дейности. 

 

265-

Ч/31.01.18 

НЧ "Балкански 
Просветител 1871" 
гр.Смолян 

Бързи крачета, сръчни ръчички 227. 

Включва множество културни събития изнесени на 

открито при амфитеатъра на читалището.  

Бързи крачета: ежеседмични творчески работилници 

за народни танци, а като заключителна момент е 

спектакъл в Смолян и още един в Пловдивска област.  

Сръчни ръчички: творчески работилници на открито 

за деца за изработка на накити и сувенири от 

естествени материали. 

2 140  Брой точки: 14 

В проектното предложение липсва 

надграждане към регулярно случващи се 

събития като творческите работилници в 

едно читалище.  

 

269_Ч/ 

31.01.2018 

Народно читалище 

"Васил Левски - 1861 

г." - Карлово 

"Древни тайнства от 

долината" - 

интердисциплинарен 

спектакъл 

230. 

Проектът е насочен идейно към върху изграждане на 

иновативен за местните обшности и читалищни 

институции художествен музикално-танцов 

мултимедиен спектакъл. Спектакълът представя 

4 800 Брой точки: 12.5 

Проектът предлага иновативни подходи и 
включва нови публики. Липсва стратегия за 
устойчивост на дейностите.   



  

 

културното богатство на Карловкия край като 

специфичен фолклорно – диалектен регион и 

Долината на розите като културно  - историческа 

дестинация с акцент върху българския национален 

символ – маслодайната роза. 

270_Ч/ 

31.01.2018 

НЧ “Събуждане 1927” -  

с. Радиево, Димитров- 

град 

ЗАЕДНО И РАВНИ В   

ЕВРОПА 

231. 

НЧ“Събуждане 1927“ ще проведе разяснително-

образователна и практическа програма за носията като 

един от най-характерните елементи на българската 

народна култура. 

Идеята е да се изработят и популяризират носии от 

основните фолклорни области в страната. Направата 

на носиите да се осъществи от хората в затруднено 

положение от Социалното предприятие към Община 

Димитровград, участващи като партньор.   

4 800     Брой точки:14.5 

Основна ценност на поректа е въвличането 

на хора от социлнотопредприятие в 

дейности по него. Въпреки това той не 

успява да се впише в критериите и 

приоритетите на отворената покана за 

читалища. 

272-Ч/ 

31.01.2018 

НЧ Христо Ботев 1869 - 

Калофер 

Пространство “Автентина“ 233.  

Чрез необичаен подход ще бъде създадено 

пространство „ А Автентина“, където ще се срещнат 

калоферци и посетители на Калофер. Проектът 

предвижда организирането на процес по събиране на 

лични фотографии, чиято цел е да покажат „скритият“ 

Калофер.  Фотографии, представящи природата, 

празници, паметни събития и моменти, лични мигове, 

залез, облаци или личност - автентично и авторски, от 

първо лице. Като резултат от процеса, в центъра на 

града ще бъде организирано културното, мобилно 

пространство „Автентина“ с атрактивна мобилна 

експозиция.  

5 000     Брой точки: 16,5  

Проектът е иновативен по отношение на 

пространствата. Читалището има одобрен 

проект със същото точкуване, но с по-

успешно припокриване с целите и 

приоритетите на отворената покана. 



  

 

275_Ч/ 

31.01.2018 

     ОУ 

Ал. Константинов - 

Пловдив 

      С поглед към  

различието и към самите 

нас 

236.  

Проектът предвижда създаване на творческа 

лаборатория – Лицата на Пловдив – с лице към 

различието и към самите нас, в която ще се осъществят 

дейности, насочени към стимулипране на различието 

и уникалността. Чрез заложените дейности – обучение, 

лекция и изложба, които ще се проведат в читалище 

„Хр. Ботев” се цели да се допринесе за развитието на 

читалищата като място за срещи с различието, 

толерантността и изкуството с висока стойност. 

4 000 Брой точки: 11.5 

Положително се оценя взаимодействието 

между партньорите. Проектът не 

предлага широко включване на граждани. 

276_Ч/ 

31.01.2018 

    Симеон Танев Магикъсчета от Пловдив 237. Рисунки на емблематични за града места, 

магически кътчета, исторически и културни паметници 

и дестинации, представени от децата на Пловдивса 

късчета от цялостна мозайка представляваща облика 

на града. Децата искрено и неподправено ще покажат 

как те виждат със своите очи най-древния жив град в 

Европа. Изложбата е планирана да се покаже в двора 

на НЧ „Иван Вазов – 1904” и на ул. „Абаджийска” в 

публичното пространство пред книжарницата . 

5 200 

 

Брой точки: 12.5 
Положително се отчита включването на 
нови публики , както и участието на деца. 
Проектът не предлага иновативни 
подходи и стратегия за устойчивост. 
Сумата на финансирането , което е 

поискано надвишава максималната 

стойност на гранта. 

142_Ч/ 

31.01.2018 

НЧ Пробуда 1926 - с. 

Добрич 

Заедно за опазване на 

българските традиции 

238. 

Идеята на проекта е да се съберат и опишат народни 
песни и  обичаи от землища - 

та на двете села Добрич и Доситеево. Да се 
фотографиратавтентични носии от двата региона и да 

се издаде книжка – брошура – тираж 1000 бр. със 
събраните материали. 

3 500 Брой точки: 12 
Проектът има потенциал да привлече 

нови публики. Липсват нови подходи и 

стратегия за устойчивост. Процентът на 

самофинансирането е под изискуемия .  



  

 

277_Ч/ 

31.01.2018 

НЧ Хр.Ботев 1919 - с. 

Избеглии 

Творческа работилница 239. 

Проектът има за цел да изгради мост между 
технологиите, родителите и децата и да се превърне в 
място, извън дигиталния свят, където се намират 
решенията за по-устойчиво общество, по-добро 
образование, по-здрави и добре реализирани деца . 
Целта е всяко дете да намери любимо занимание и по 
този начин да увеличи шансовете си за бързо 
израстване, като щастлив, знаещ и творящ Човек . 
Всяко дете е индивидуална личност – ние ще му  

3 200 Брой точки: 7,5 
Липсва конкретика относто дейностите, 

както  и статегия за устойчивост. Проектът 

не предлага идея, различна от обичайната 

дейност на едно читалище.  

278_Ч/ 

31.01.2018 

Фондация Метаарт - 

Пловдив 

Развитие и синергия с 

музика - България и Унгария 

240. 

Събитието ще се проведе в два последователни дни, 

респективно в Смолян и Кърджали. Идеята на проекта 

е да използва за пример мултинационално повлияната 

музика на Meszecsinka, за да сведе представата за 

различия у общностите до нищо повече от 

териториални и културни особености, които могат 

успешно да съжителстват заедно точно толкова добре, 

колкото е добра и музиката на Meszecsinka.  

5 000 Брой точки: 12 
Проектът има потенциал да привлече 

публики и да обогати културния живот на 

читалищата, но не предлага нищо по-

особено от концерт на група, в която 

жителите участват като публика. Не са 

покрити критерииге за включване на 

граждани в дейностите и осигуряване на 

устойчивост. 



  

 

281_Ч/ 

31.01.2018 

НЧ “Васил Левски 

1927г.” -.Карлово 

От раклата на баба 242. 

Най-вълнуващото, в което е отразена душата на 

българката и нейната сръчност са носиите, като за 

различните обичаи и обреди има специално 

облекло. Всяка носия или накит са изваяни с много 

любов, съчетание на форми и багри изпод ръцете на 

жените от кв. Сушица. Идеята на проекта е даде 

възможност за тяхната изява и за популяризиране на 

красотата и ценността на умението им.. 

3 600 Брой точки: 11 

Проектът е ценен с включването на 

автентичното умение на общността, но не 

излиза от рамките на традиционното 

събитие без търсене на по-необичайни и 

иновативни подходи. 

 

282_Ч/ 

31.01.2018 

 Н.Ч.Васил Левски 1927 

г. гр.Карлово 

Фолклорен спектакъл  

"Опознай и съхрани 

 традицията " 

243. 

Фолклорният спектакъл ще представи традициите и 

обичаите, характерни за кв. Сушица, представени на 

различните групи и публики. Ще се пресъздадат 

традиционни дейности от местния бит и култура, 

преплетени с автентични песни и танци, както и 

пъстрите фолклорни носии, характерни за всеки 

празник и обичай. Предвижда се премиерата на 

фолклорния спектакъл да се проведе на 27 юли 2018 

на открита сцена в местност „Свети Пантелеймон”. 

4 120 Брой точки: 14 
Проектът не предвижда широко 
включване на граждани в реализацията 
на дейностите и няма потенциал за 

развитие и привличане на нови публики. 

Фолклорния спектакъл не се различава от 

обичаен градски празник по своя 

характер. 

 



  

 

284_Ч/ 

31.01.2018 

НЧ „Възраждане 1926“ 

с. Карабунар 

Театърът в малкото село 245. 

Проектът ще даде възможност на участниците,  

благодарение на фондация Пловдив 2019 да получат 

професионално напътствие от театрален режисьор и 

да погледнат по-близко на същността на дейност, с 

която са се занимавали. Проекта  представлява 

театрална постановка пресъздадена не от 

професионални артисти, а от доброволци и 

самодейци, напътствани от театрален специалист. 

5 000 Брой точки: 19 
 

Положително е взаимодействието между 
професионалисти и самодейци. Проектът 
е описан много лаконично и не предлата 
иновативни подходи. 
 

267_Ч/ 

31.01.2018 

 

 

Сдружение за 

 инициативи и иновации 

- Пловдив 

Отново отключено 247. 

Проектът включва закупуване на сценични облекла на 

двата действащи състава на читалището танцов и 

певчески. Подготовка, организиране и провеждане на 

два концерта по време на събора на село Татарево, 

през 2018 и 2019 година, като в концерта и народното 

веселие ще участват поканените  състави от съседни 

читалища гр. Първомай, : с. Караджово, с. Бяла река, с. 

Дълбок извор, с. Брягово, с. Поповица, с. Любеново, с. 

Езерово,  гр. Садово, гр.Куклен, гр.Асеновград, 

гр.Пловдив и др. Концертите ще се състоят, 

традиционно в центъра на селото пред кметството и 

читалището. 

5 000 Брой точки: 13 
 
Положително е взаимодействието с други 
читалища. Проектното предложение не 
предлага нови методи за обогатяване на 
културния живот. 
 

 

 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица със сумарни оценки по проекти е представена в Приложение 1. 
 
 
 
 
 
Жури: 

 

 

 
д-р Светлана Куюмджиева …………………………………………   

  

Станислава Ташева …………………………………………   

 



  

 

 

Ренета Георгиева …………………………………………  

  

инж. Георги Петров …………………………………………  

  

Росица Маринова …………………………………………   

 

Гр. Пловдив; 01 март 2018 г.   


