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ОТЧЕТ 
на проект „Урок по България” 

с подкрепата на сдружение „Завод за идеи” и Младежка банка 
 
 
Първоначален план и цели на проекта 
 
Темата на нашия проект е свързана с младежите, образованието и активния начин на 
живот. Първоначалната идея беше да организираме еднодневно събитие, по време на 
което на централно място в София младежи да могат да обличат традиционни 
български носии, да се снимат с тях, да научават повече за това от кой регион на 
България са, от какво се правят, как се носят, какви аксесоари са се използвали и т.н. По 
този начин искахме да засегнем темата за „българското“ в образованието, която в 
последните месеци предизвика много дискусии, за включването на българския фолклор 
в образователната програма, за народните танци и музика.  
 
Основните цели на проекта бяха, да предизвикаме у младежите интерес към българския 
фолклор, чрез докосване до автентични артефакти и уъркшопи за народни танци. 
Целевата ни група беше основно младежка, но предвиждахме събитието да е отворено 
за всички и в него да участват хора и от други възрастови групи.  
 
 
 
Реализация на проекта 
 
1. Подготовка 
Носиите, които използваме в проекта, са наши - на сдружение „Професионален форум 
за образованието” и лични на някои от нашите доброволци. Първата ни задача беше да 
подберем най-интересните от тях и да го подготвим за ползване. След като разгледахме 
всичко, с което разполааме, отделихме: 

- 1 мъжка носия, състояща се от потури, риза, елек и калпак – реплика (за 
съжаление се оказа, че не разполагаме с повече) 

- 2 женски кюстендилски носии – сукмани и престилки, автентични 
- 2 женски странджански носии – сукмани и престилки, автентични 
- 1 женска родопска носия – сукман и престилка, автентична 
- 1 женска тракийска носия – сукман, риза и престилка, реплика 
- 1 женска лазарска носия – сукман, риза и колан, реплика 
- 1 стилизирана женска носия – рокля 
- Автентични колани и престилки 
- Кърпи за глава 

 
Отделихме също така някои предмети за декорация на мястото, където ще се провежда 
уъркшопа – няколко автентични тъкани покривки, торби, плетени чорапи, текстилни 
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пантофи. Също така, подготвихме за уъркшопа няколко обикновени бели ризи, за да 
могат участници, които не са с подходящо облекло, да ги обличат под сукманите. 
 
След като заделихме тези предмети, част от тях дадохме на химическо чистене, други 
изпрахме и изгладихме самостоятелно, за да бъдат готови за ползване. Купихме хубави 
закачалки, аксесоари за коса – шноли с цветя и венчета, како и 3 букета от изкуствани 
цветя. Също така, подготвихме безопасни игли, за да може при обличането носиите да 
се коригират по фигурата, и фиби и фуркети за закрепване на цветя и кърпи за глава.  
 
 
Друга част от подготовката беше определяне на датата и мястото на събитието. Тъй 
като междувременно получихме покани за участие в две популярни младежки събития 
– „School Generator” на 23 април и „Кариера с кауза” на 14 май, ние решихме, че е 
удачно да направим уъркшопа и на двете тези събития.  
 
След като избрахме датите и местата, сформирахме екипи за участие в двете 
мероприятия. За участието в „School Generator” в екипа се включиха 8 доброволци, а за 
„Кариера с кауза” – 5. Подготвихме за двете събития цветни флаери, както и цветни 
надписи на Сдружение  „Професионален форум за образованието”, „Завод за идеи”, 
„Младежка банка”.  
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ия” -1: School Generator, 23 април 2016 г. 
Събитието се проведе в двора на 22 СОУ „Георги С.Раковски”, което се намира в 
центъра на София, срещу НДК. Участниците в него са най-вече ученици от 
гимназиалния курс. Самото събитие представлява информационен ден за кандидат-
гимназисти, в който ученици от над 60 училища презентират своите гимназии пред 
бъдещите осмокласници. За нашия уъркшоп ние инсталирахме в двора на училището 
една шатра, в която на няколко маси, застлани с автентични покривки, наредихме 
нашите рекламни материали, както и престилки, колани и аксесоари за глава. Самите 
носии разположихме на наша подвижна закачалка пред шатрата. Закачихме на шатрата 
и голям трикольор. Трима от доброволците, двама от които бяха наши гости от Грузия 
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и от Мексико, които участваха в събитието, облякоха народни носии, за да бъде по-
привлекателен нашия център. Виктор от Мексико беше и основния фотограф.  
 
В началото нямаше голям интерес към уъркшопа, но постепенно посетителите на 
събитието се увеличиха и започнаха да пробват носиите. Много от тях споделиха, че 
винаги са искали да облекат традиционна носия, а някои разказаха, че се занимават с 
български народни танци. В края на събитието с помощта на няколко доброволци се 
оформи танцова група, която изигра няколко хора. Снимките от събитието 
публикувахме във фейсбук страницата на сдружение „Професионален форум за 
образованието” и изпратихме на самите участници. Общо в снимките и танците взеха 
участие около 50 младежи, както и няколко по-възрастни дами, майки и учителки.  

 

 

 

3. Уъркшоп „Урок по България” -2: Кариера с кауза, 14 май 2016 г. 
„Кариера с кауза” е изложение на неправителствени организации, което се провежда в 
двора на СУ „Св.Климент Охридски”. Участниците в него са предимно студенти и 
млади хора, ангажирани с различни каузи. Нашата организация е традиционен участник 
в това изложение. Тук шатрата, масата и столовете бяха осигурени от организаторите, 
срещу таксата за участие, която заплащат всички изложители. За уъркшопа ние отново 
донесохме закачалка, материалите за декорация на щанда, носиите, рекламни флаери. 
Отново трима доброволци облякоха народни носии, а фотографи бяха Юлия 
Анджекарска и Юрий Анджекарски. Облечените в носии наши представители веднага 
предизвикаха интерес у всички и хората започнаха да идват на нашия щанд, да се 
интересуват от нашата дейност. Особено сме щастливи, че на щанда ни дояде и се 
снима с нас актьорът Ивайло Захариев, който беше специален гост на изложението – 
той е възпитаник на 151 СОУПИ, на което Юрий Анджекарски беше директор в 
продължение на 12 години.  
 
Тъй като другите НПО-та, участници в изложението, представляват интерес за нас – с 
някои се познаваме, други са интересни като потенциални партньори, ние решихме да 
обиколим всички щандове и да разговаряме с участниците. На всеки щанд получавахме 
комплименти за това колко добре изглеждаме с националните носии, както и за това 
колко е хубава нашата инициатива. След нашата обиколка на щанда дойдоха около 20 
младежи, които се снимаха с носиите. За съжаление, в двора на СУ нямаше място за 
танци   
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Общо на „Кариера с кауза” се снимаха с носии около 15 участници. Снимките са 
качени във фейсбук страницата на сдружението и са изпратени на самите 
„фотомодели”. 
 
 

 
 
 
 
 

4. Уъркшоп „Урок по България” -3: Бетахаус, 5 юни 2016 г. 
Без да сме го планирали предварително, уъркшопът „Урок по България” получи още 
развитие и продължение. Едни от нашите нови приятели от „Кариера с кауза” ни 
поканиха да участваме в тяхно събитие. Това беше заключителна конференция на 
програмата ABLE Mentor, финансирана от фондация „Америка за България”. В тази 
програма се формират двойки от ученик и ментор, които съвместно работят по 
измислени от учениците проекти. Поканата за участие получихме от една такава 
двойка, ученичката Йорданка Недева и нейната менторка Олга Минева, чийто проект, 
наречен „Традициитѣ”, е насочен към популяризиране на всякакви форми на 
опознаване на фолклорното наследство. Момичетата ни поканиха да направим 
уъркшопа „Урок по България” в обедната почивка на конференцията, която се проведе 
в „Бетахаус”.  
 
В уъркшопа взеха участие само 2 доброволци на сдружението, защото другите 
участваха в друго събитие, но двете момичета от „Традициитѣ” се включиха също като 
доброволки. Зедно оформихме във фоайето на Бетахаус нашия кът, където закачихме 
носиите и на постлана с автентична покривка маса разположихме аксесоари и флаери. 
Тук имаше много голям интерес към идеята, снимаха се над 30 девойки, като всички се 
интересуваха от историята на носиите, регионалната им специфика, разглеждаха с 
голям интерес кройките, шевиците, украсите. Снимките бяха споделени във фейсбука 
не само на страницата на сдружение „Професионален форум за образованието”, но и на 
тази на „Традициитѣ”. 
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Ментор и ученик 
 
 
 

 
 
 
5. Уъркшоп „Урок по България” -4: Празник на розата, Казанлък, 5 юни 2016 г. 
Още едно продължение на проекта, също без предварително планиране, се получи 
спонтанно, когато наши приятели и доброволци от Грузия, Италия, Афганистан и 
Колумбия изразиха желание да посетят Празника на розата в Казанлък, облечени в 
национални носии. Това бе и причината в Бетахаус да сме в намален състав ☺ В 
Казанлък отиде група от 8 младежи, всички облечени с национални носии. Те посетиха 
там различни мероприятия от празничната програма, и разказаха на много посетители 
на празника за нашето сдружение и за проекта. Снимки от посещението публикувахме 
във фейсбук страницата на сдружението,  а самите младежи ги споделиха на стените си.  
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Резултати, ползи, последващ ефект   
Ние сме много доволни от резултатите от проекта. Преди всичко, той определено 
постигна целта си да провокира интерес към автентичния български фолклор, към 
традициите, при това в съвсем личен и човешки аспект. Всички, които се престрашиха 
да облекат носия, бяха приятно изненадани от това, колко добре стои и как променя 
външния вид на човека. Някои участници в уъркшоповете споделиха, че бабите им на 
село имат автентични носии и ще поискат да ги облекат при следващото си отиване; 
други питаха къде могат да си купят носия (включително питаха дали продаваме 
нашите), или да си ушият по поръчка (ние препоръчвахме ателието, с които сме 
работили). В тези уъркшопове, в които успяхме да включим танци, хорáта се извиваха 
спонтанно и с голям ентусиазъм. На всички уъркшопове имахме много положителна 
обратна връзка, поздравления за идеята, покани да участваме в други събития. Така се 
запознахме с нови партньори и имаме покани за бъдещо сътрудничество, свързано с 
този проект, например от Института по етнография, от езикова школа „Адванс”, от 
ПГИИРЕ „Михай Еминеску”. Ние с радост ще реализираме този уъркшоп на всяко 
събитие, на което бъдем поканени, тъй като за нас е удоволствие да презентираме 
красотата на българския фолклор. Благодарим на „Завод за идеи” и на Младежката 
банка за възможността да реализираме този проект. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор на проекта: 
Юлия Анджекарска 
Тел. 0878569577 
E-mail: juliajurieva@yahoo.com 
 

Председател на сдружение  
„Професионален форум за образованието”: 
Юрий Анджекарски 
Тел. 088 70 70 112 
e-mail: o_forum@abv.bg 
Финансова част 

  6



Опис на разходите по проект „Урок по България” 

 
№ Дата Разход Документ № Издаден от Сума Забележка 
1 25.04.2016 Аксесоари Фактура № 

0200055468 
Джамбо Ес Б 
ЕООД 

54.58 лв Аксесоари за 
коса, закачалки 
и др. материали 
за уъркшопа 

2 12.05.2016 Химическо 
чистене  

Фактура № 
3488 
 

Вентос ЕООД 77.50 лв Химическо 
чистене на част 
от носиите 

3 15.05.2015 Зареждане 
на гориво за 
автомобил 

Фактура № 
0260300327 

Лукойл 
България 
ЕООД 

82.38 лв За превозване на 
носиите и 
другите 
материали при 
за всички 
уъркшопи е 
ползван личен 
автомобил 

4 17.04.2016 Канцеларски 
материали 

Фактура № 
1020971745 

Метро Кеш 
енд Кери 
България 
ЕООД 

167.49 лв Цветна хартия 
за флаери, 
джобове за 
рекламни 
материали и др. 

5 31.05.2016 Такса за 
участие в 
„Кариера с 
кауза” 

Фактура № 
13 

Сдружение 
„Кариера с 
Кауза” 

50.00 лв Такса за участие 
в изложението 
„Кариера с 
Кауза”, за 2-рия 
уъркшоп 

6 08.06.2016 Банкова 
такса за 
превод  

Банкова 
разписка 

Първа 
инвестиционна 
банка - клон 
София 

2.20 лв Банкова такса за 
превода на 
сумата по 
фактурата от 
„Кариера с 
Кауза” 

7 13.06.2016 Наем на 
шатри и 
маси 

Фактура № 
210 

ПроЛог2015 
ООД 

100.00 лв Наем, монтаж и 
демонтаж на 
шатра и маси за 
участието в 
School Generator 

    Общо 534.15 лв  

 

Одобрен бюджет: 350.00 лв 

Собствен принос: 184.15 лв 

 
Председател на сдружение  
„Професионален форум за образованието”: 
Юрий Анджекарски 
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Приложение към Пътен лист № 045304 
Дата 
 

Маршрут Км Забележка 

17.04.2016 
 

ул. Цар Асен 88 – магазин 
Метро (Младост) – ул. Цар 
Асен 88  

20 км Закупуване на 
материали 

18.04.2016 
 

ул. Гео Милев 45 – ул. Цар 
Асен 88 – ул. Попова Шапка 28 
– ул. Цар Асен 88 

23 км Химическо чистене 

20.04.2016 
 

ул. Гео Милев 45 – ул. Цар 
Асен 88 – ул. Попова Шапка 28 
– ул. Цар Асен 88 

23 км Химическо чистене 

22.04.2016 Ул. Гео Милев 45 – ул.Цар 
Асен 88 – Дружба 2 (Магазин 
Джъмбо) – ул. Цар Асен 88 

30 км Закупуване на 
материали 

23.04.2016 Ул. Гео Милев 45 – ул. Цар 
Асен 88 – бул. Витоша 134 – ул. 
Цар Асен 88 – бул. Витоша 134 
– ул. Цар Асен 88 – ул. Гео 
Милев 45  

16 км Участие в School 
Generator 

13.05.2016 Ул. Гео Милев 45 – СУ „Св.Кл. 
Охридски” – ул. Гео Милев 45 

6 км Предварителен 
оглед на мястото на 
Кариера с Кауза 

14.05.2016 Ул. Гео Милев 45  - ул. Цар 
Асен 88 -  СУ „Св.Кл. 
Охридски” -  ул. Цар Асен 88 - 
СУ „Св.Кл. Охридски” -  ул. 
Цар Асен 88 – ул Гео Милев 45 

24 км Участие в Кариера с 
Кауза 

04.06.2016 Ул. Гео Милев 45 – ул. Крум 
Попов 56-58 – ул. Гео Милев 45 

10 км Предварителен 
оглед на Бетахаус 

05.06.2016 Ул. Гео Милев 45 – ул. Цар 
Асен 88 – Централна гара – ул. 
Крум Попов 56-58 – ул. Цар 
Асен 88 – ул. Гео Милев 45 

25 км Участие в Бетахаус 
и изпращане на 
група за Казанлък 

 Общо: 177 км  
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	Без да сме го планирали предварително, уъркшопът „Урок по България” получи още развитие и продължение. Едни от нашите нови приятели от „Кариера с кауза” ни поканиха да участваме в тяхно събитие. Това беше заключителна конференция на програмата ABLE Mentor, финансирана от фондация „Америка за България”. В тази програма се формират двойки от ученик и ментор, които съвместно работят по измислени от учениците проекти. Поканата за участие получихме от една такава двойка, ученичката Йорданка Недева и нейната менторка Олга Минева, чийто проект, наречен „Традициитѣ”, е насочен към популяризиране на всякакви форми на опознаване на фолклорното наследство. Момичетата ни поканиха да направим уъркшопа „Урок по България” в обедната почивка на конференцията, която се проведе в „Бетахаус”. 

