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Р Е З Ю М Е 

Наименование на кандидата 000343166 ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ 

И МЕТОДИЙ-1905" 

Наименование на проекта Съхраняване и развитие на местното културно наследство и традиции 

чрез изработване на фолклорни носии за подготовка и представяне 

на фолклорна музикално-танцова постановка "Бабинден във 

Велинград" 

Идент.№ BG06RDNP001-19.031-0001 

Договор № Договор №   BG06RDNP001-19.031-0001-C01/01.07.2020г. 

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 

 гр. Велинград, общ. Велинград 

Продължителност на проекта 01.07.2020-31.12.2021 (18 месеца) 

Общ бюджет на проекта 18 201.00 лв. 

Финансиране от СВОМР/БФП 18 201.00 лв. 

Интензитет на подпомагане 100.00 % 

Основна цел на проекта Популяризиране и валоризация на културното наследство на 
Велинград и района посредством представяне на един от най-
големите зимни празници "Бабинден", който е съвкупност от 
традиционни обреди и ритуали, пазещи и популяризиращи местния 
фолклор. 

Специфични цели 1. Съхраняване във времето на тази традиция, нейното 
популяризиране и предаването й на младото поколение 
2. Запазване на жива връзка между миналото, настоящето и бъдещето, 
съхраняване на традициите и богатството на местния песенен и 
танцов фолклор. 
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Дейности по проекта 1. Сформиране на екип по проекта. 
2. Избор на изпълнители за: изработване на мъжки, женски и детски 
народно носии; изработване на скърпини и цървули; хореография и 
постановка. 
3. Изработване на мъжки, женски и детски народни носии по 
индивидуални размери. 
4. Изработване на скърпини и цървули по зададена номерация. 
5. Разработване на хореография и постановка "Бабинден във 
Велинград". 
6. Поставяне на постановка "Бабинден във Велинград". 
7. Представяне на постановката пред публика. 
8. Изработване на информационни материали за популяризиране на 
проекта. 

Очаквани резултати 1. Сформиран екип и разпределени задачи и отговорности. 
2. Сключени договори за: изработване на мъжки, женски и детски 
народно носии; изработване на скърпини и цървули; хореография и 
постановка. 
3. Изработени /ушити/ мъжки, женски и детски народни носии по 
индивидуални размери. 
4. Изработени /ушити/ скърпини и цървули по зададена номерация. 
5. Разработена постановка и хореография за сценична музикално-
танцова постановка "Бабинден във Велинград". 
6. Готова за представяне музикално-танцова фолклорна постановка 
"Бабинден във Велинград". 
7. Отпечатани покани, плакати и направени медийни публикации и 
представена на сцена постановка "Бабинден във Велинград". 
8. Отпечатани брошури, изработена и поставена табела, публикация в 
медиите. 

Индикатори 1. Брой проекти, финансирани по мярката: 1 брой 
 

2. Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката: 1 брой 
 

3. Общ размер на инвестициите: 18 201.00 лв. 
 

4. Организирани и проведени фестивали и събития, свързани с 
местното културно наследство: 1 брой 
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