
                                                                      
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ (ЕЗФРСР) 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

На 03.02.2022 г. община Лъки подписа Административен договор № BG06RDNP001-

19.287-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР по процедура за 

подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие”, за проект: „Погледни в миналото, запази за бъдещето”. 

Стойността на проекта е  24 273,00 лева без ДДС и включва изработването на носии за: 

1. „Група за автентичен фолклор  - село Манастир” – 10 /десет/ пълни комплекта 

Родопска женска носия с цървули и 1 /един/ пълен комплект мъжка Родопска носия с 

цървули. 

2. Клуб за народни танци „Орфеево цвете” - град Лъки – 14 /четиринадесет/ пълни 

комплекта женска носия Кюстендилска сая със скърпини и 6 /шест/ пълни комплекта 

мъжка Шопска носия със скърпини. 

Описание но елементите на носиите: 

Родопска женска носия. 

 Сукман-черен от вълнен плат, с дълбоко изрязано деколте, сукмана е обточен с бродерия 

и ръчно поставен гайтан по деколтето и долния край на сукмана, на ръкавната извивка има 

поставен гайтан. 

 Салтамарка с дълъг ръкав - черен вълнен плат, с бродерия и ръчно поставен гайтан на 

предницата, гърба и по ръкава, отпред да е поставена кожичка с естествен косъм. 

 Къса риза – бяла памучна риза, със затворено деколте, с шевици по деколтето и 

ръкавите, с бяла изчистена якичка, с бяла памучна дантела в краищата на ръкавите и по врата. 

 Престилка - ръчно тъкана в жълто, оранжево и зелено, правоъгълна престилка, с 

дължина от кръста до края на  сукмана, с вълнени ръчно плетени дръжки. 

 



 Кърпа за глава -  квадратна форма от винено червена коприна, с дълги ръчно поставени 

ресни. 

 Пояс – светъл  червен вълнен плат. 

 Кърпичка за пояс - копринен плат, бродирана, обкрайчена с памучна бяла дантела. 

 Чорапи – червени плътни памучни чорапи с дължина до над коляно, с бродерия 

отстрани. 

 Цървули – изработени от висококачествена естествена кожа, с удобно ходило и каишка. 

 

Родопски мъжка  носия.  

 Потури – тъмно кафяв вълнен плат, украсен с черни гайтани, ръчно поставени. 

 Риза – бяла памучна риза, с разрез на деколте, с червени и черни шевици по деколтето, 

ръкавите и якичката. 

 Елек – тъмно кафяв вълнен плат, къс, над кръста до средата на пояса, отворен отпред без 

копчета, украсен с черни гайтани ръчно поставени. 

 Долама - тъмно кафяв вълнен плат, къс, над кръста до средата на пояса, отворен отпред 

без копчета с пришити ръкави, украсен с черни гайтани ръчно поставени. 

 Тозлуци – навуща - тъмно кафяв вълнен плат, от глезена до коляното, украсен с черни 

гайтани, закрепящи се с велкро отзад. 

 Пояс – червен вълнен плат, широк, да се опасва около кръста. 

 Калпак – черен, трапецовиден със скосен връх. 

 Яморлуг- зимен дълъг, вълнен плат, украсен с гайтани ръчно поставени. 

 Селяхлък за оръжие – естествена кожа, опасващ се около кръста, украсен с капси. 

 Цървули – изработени от висококачествена естествена кожа, с удобно ходило и каишка. 

 

Кюстендилска сая. 

 Сукман – маслено зелен вълнен плат, с дълбоко изрязано деколте, сукмана е обточен с 

бродерия и ръчно поставен гайтан по деколтето и долния край на сукмана, на ръкавната извивка 

има поставен гайтан. 

 Дълга риза – бяла памучна риза, със затворено деколте, с шевици по деколтето, ръкавите 

и долния край на ризата, с по отворена вратна извивка, с бяла памучна дантела в краищата на 

ръкавите, долната част на ризата и по врата. 

 Престилка – правоъгълна оранжева престилка, с дължина от кръста до края на  сукмана, 

вълнена с бродерия. 

 Пояс  – вълнен, с бродерия. 



 Кърпа за глава – триъгълна форма от оранжева  коприна, обточена с бяла дантела по 

краищата. 

 Колан с пафти – вълнен с бродерия и метални пафти. 

 Скърпини - изработени от висококачествена естествена кожа, с удобно ходило и каишка. 

 Цвете за глава – изкуствени цветя, оплетени, ляво стоящи във формата на венче за глава. 

 Кърпичка за ръка – копринен плат, бродирана. 

 Чорапогащник – памучен оранжев или бял. 

 

Шопска мъжка  носия. 

 Риза – бяла памучна риза, с разрез на деколте, с червени и черни шевици по деколтето, 

ръкавите и якичката. 

 Потур - бял плат, украсен с черни гайтани ръчно поставени. 

 Пояс - черен вълнен плат с бяла шевица, широк, да се опасва около кръста. 

 Черен елек с къс ръкав - черен вълнен плат с бяла бродерия, отворен отпред без копчета. 

 Калпак - черен, трапецовиден със скосен връх. 

 Цървули – изработени от висококачествена естествена кожа, с удобно ходило и каишка. 

 Кърпичка за ръка – копринен плат, бродирана. 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

 


