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Р Е З Ю М Е 

Наименование на кандидата 000344026 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЕРАФИМ ЯНАКИЕВ 

ЧЕРВЕНКО-1933" село СИМЕОНОВЕЦ 

Наименование на проекта „Изработване на народни носии за група за автентични песни към 

Народно читалище „Серафим Янакиев Червенко – 1933“ село 

Симеоновец“  

Идент.№ BG06RDNP001-19.031-0003 

Договор № Договор №   BG06RDNP001-19.031-0003-C01/09.07.2020г. 

Финансираща програма „Програма за развитие на селските райони“ (2014-2020) 

Процедура BG06RDNP001-19.031 МИГ - Белово Септември Велинград - Мярка 

21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, 

културно наследство и традиции“ 

Приоритетна област 

/съответствие със СВОМР на 

МИГ Белово, Септември, 

Велинград/ 

СРАТЕГИЧЕСКА  ЦЕЛ 2 – ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

И РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

Приоритет 5 – Развитие на туристическите ресурси и 

многофункционална туристическа инфраструктура 

Специфична цел 5.2 „Валоризация на природното и културно 

наследство и ефективни маркетинг и реклама на територията като 

туристическа дестинация” 

Териториален обхват на 
изпълнение на проекта 

 с.Симеоновец, общ.Септември 

Продължителност на проекта 09.07.2020-08.01.2022 (18 месеца) 

Общ бюджет на проекта 5 777.94 лв. 

Финансиране от СВОМР/БФП 5 777.94 лв. 

Интензитет на подпомагане 100.00 % 

Основна цел на проекта Съхраняване и популяризиране на автентичните за селото традиции и 
обичаи, а именно двугласовото пеене и типичните за района - хора и 
танци, както и уникалните костюми, които се предават от поколения в 
семействата; Постигане на социално приобщаване и сътрудничество 
на представители на различни възрастови и етнически групи чрез 
използване на местния културен потенциал и участия в инициативи 
от общ интерес - местни, регионални и национални, в т.ч. и с 
международно участие фестивали и събори 

Специфични цели - Материално обезпечаване на групата за автентични песни - 
възстановяване на автентичните народни носии - обект на културно 
историческото наследство на с. Симеоновец; 
- Разширяване на групата за автентични песни, чрез създаване на 
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танцов състав, което ще доведе и до стимулиране на младите жители 
на селото да участват активно в съхраняването и популяризирането на 
местния фолклор, като по този начин ще бъде гарантирана 
приемственост между поколенията; 
- Осигуряване на участия на групата в различни фестивали и събори 
(цел: най-малко 2 броя участия в международни фестивали, 
популяризиращи народното творчество на територията на България). 
На тези фестивали и събори, освен популяризиране на автентичното 
двугласово пеене характерно за селото и уникалните местни народни 
носии, групата ще има възможност да представи и местните народни 
танци. По този начин ще бъде подпомогнат процеса по валоризация 
на местното народно творчество, предизвиквайки и привличайки и 
чуждестранен интерес. 

Дейности по проекта 1. Популяризиране и валоризация на местното културно наследство, 
чрез възстановяване на традиционни костюми, които са обект на 
културно-историческото наследство на територията на селото. 
2. Популяризиране и валоризация на местното културно наследство - 
участия в различни международни фестивали свързани с народните 
традиции и обичаи, организирани на територията на България. 
3. Дейности за осигуряване на публичност по проекта (дейността ще 
бъде осъществена чрез изработка на информационна табела (плакат) 
- 1 бр). 

Очаквани резултати 1. - Възстановени 21 броя автентични народни носии, които са 
своеобразен обект на културното наследство на територията на село 
Симеоновец. 
- Материално обезпечена групата за автентични песни към НЧ 
"Серафим Янакиев Червенко" с. Симеоновец за бъдещи участия в 
различни културни събития от местно, регионално и национално 
ниво.  
- Постигнато разширяване на групата за автентични песни, чрез 
създаване на танцов състав, което ще доведе и до стимулиране на 
младите жители на селото да участват активно в съхраняването и 
популяризирането на местния фолклор, като по този начин ще бъде 
гарантирана приемственост между поколенията;  
- Постигнато съхраняване на местните традиции и обичаи, като чрез 
използване на местното културно наследство ще бъдат създадени 
условия за социално приобщаване от различните поколения и 
етноси. 
2. - Осигурени участия на групата в различни фестивали и събори 
(цел: най-малко 2 броя участия в международни фестивали, 
популяризиращи народното творчество на територията на България). 
На тези фестивали и събори, освен популяризиране на автентичното 
двугласово пеене характерно за селото и уникалните местни народни 
носии, групата ще представи и местните народни танци.  
- Постигнато популяризиране на автентичните за селото традиции и 
обичаи, а именно двугласовото пеене и типичните за района - хора и 
танци, както и уникалните костюми, които се предават от поколения в 
семействата; 
- Подпомогнат процеса за социално приобщаване и сътрудничество 
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на представители на различни възрастови и етнически групи чрез 
използване на местния културен потенциал и участия в инициативи 
от общ интерес - местни, регионални и национални, в т.ч. и с 
международно участие фестивали и събори; 
- Създадени условия за социално приобщаване на представителите на 
различни поколения и етноси. 
- Подпомогнат процеса по валоризация на местното народно 
творчество, предизвиквайки и привличайки и чуждестранен интерес. 
- Постигната устойчивост от реализиране на дейностите по проекта. 
3. Осигурена публичност за получената финансова подкрепа от 
Европейския фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата 
за развитие на селските райони 2014-2020 год и Стратегията за ВОМР 
на МИГ "Белово, Септември, Велинград", съгласно изискванията, 
посредством изработена и поставена на входа на читалищната сграда 
една информационна табела (плакат). 
 

Индикатори 1. Брой проекти, финансирани по мярката: 1 брой 
 
2. Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката: 1 брой 
 
3. Общ размер на инвестициите: 5 777.94 лв. 
 
4. Събития, свързани със съхраняване и популяризиране на местните 
идентичности: 2 броя 
 
5. Възстановени и подобрени обекти от културно - историческото 
наследство: 21 броя 
 

 

Обща стойност на изплатените по проекта суми: 4 814.95 лв. 
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