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1.Заявление  

№ 08-00-11468/11.05.21 

г. от Росен Друмев и 

Иван Сухиванов 

 

 

Ние, редакторите на сп. „Море“, Росен Друмев и Иван Сухиванов, предлагаме в Бургас да се учреди национална 

награда за литературна критика на името на големият български литературен критик и издател на най-

успешното и влиятелно българско списание „Златорогъ“, който е роден в Бургас. Такава голяма литературна 

награда за критика в момента в България няма, така че наградата бързо ще се превърне в авторитетна награда 

за критика. Предлагаме наградата да се връчва съвместно с Департамента за българистика на НБУ и факултета 

за Славянски филологии към СУ. Водени са разговори с ръководствата им, които са съгласни. Съставът на 

журито ще е постоянен – редакторите на сп. „Море“, плюс представител от София, литературен критик. 

 

2. Заявление  

№ 08-00-11538/18.05.21 

г. от Александър 

Даниелов Янев 

 

„СЕМЕЙНА 

СИМФОНИЯ“ 

Късометражен 

игрален филм 

„Семейна симфония“ е късометражен игрален филм с дължина 15 минути. 

Педантична домакиня-вдовица (в началото на 40-те си години) се подготвя стриктно и отговорно да посрещне 

огромен брой роднини за Великден. По време на трескавата подготовка изчезва най-верният ѝ приятел малкото 

чихуахуа на име Вук. Изведнъж приоритетите на домакинята се изместват и подготовката на строго 

традиционната вечеря остава на заден план. Тъй като не го открива в къщата си домакинята започва да търси 

своя домашен любимец из улиците на целия град. По пътя тя среща дружелюбни и не толкова дружелюбни 

хора, които в крайна сметка не успяват да ѝ помогнат в намирането на Вук. В крайна сметка се оказва, че заради 

малките си размери и поради собственото ѝ частично невнимание, Вук през цялото време е бил в къщата, 

затворен в шкафа за пране. Така в последния момент мисиите са изпълнени – има подготвена маса за гостите и 

Вук е открит. 



3. Заявление  

№ 08-00-11553/21.05.21 

г. от Юлия Ивановна 

Красовска 

 

Изложба 

„Разходка по ул. 

Александровска“ 

Изложба „Разходка по улица Александровска“ представя живописни картини от миналия век, създадени от 

Юлия Красовска и съвременни снимки с автор фотографът Александър Стоянов. 

Експозицията показва емблематични бургаски сгради построени през 20-ти век, разположени по централната 

улица на морския град, като: сладкарница „Малина“, старата митница, къща на Йови Воденичаров, Складовете 

за брашно на Хаджипетрови, хотел „Булевард“ и др. Ще посочи стиловете на строителството и архитектите. 

В изложбата са включени дванадесет акварелни и маслени картини на стари сгради и толкова снимки на 

съвременната им визия. Изложбата ще бъде открита в залата на ДБХ през октомври 2021. 

Пред всеки един обект ще бъде поставено пано с картина и снимка на сградата с кратко историческо описание. 

В специално разработена карта ще са обозначени локациите на сградите. 

4. Заявление  

№ 08-00-11599/11.06.21 

г. от Неделина 

Роселинова Младенова 

 

Спектакъл „Моят 

съсед пеликан“ 

Спектакъл акция, в който публиката е активен участник. 

С диалог и действие, актьор кукловод и публиката, чрез взаимодействие ще опознаят живота на няколко птичи 

вида от бургаските езера. 

Пет птичи екземпляра 3D кукли, изпълнени като система кукли на маса с подвижни крайници и различни 

двигателни функции, ще разиграят кратки куклени етюди разказващи перипетиите на птиците в света на хората. 

Куклите Могат да се раздвижват от актьор кукловод, а също и от публиката, с помощта на актьора кукловод. 

Същите кукли, освен обект на наблюдение, са и участници в игри. Целта е образователна – опознаване 

конкретния птичи вид. 

Чрез игрите децата ще бъдат реален участник в спектакъла. 

Музикален фон на спектакъла са естествени звуци от природата и записани музикални инструменти, конкретни 

за всяка птица. Идеята е да се разкрие света на езерните обитатели в реалният им ритъм. 

Спектакълът е Опит да станем съпричастни към ежедневието на птиците. 

Цел да се открие връзката между хора и птици и тя да се запази. 

5. Заявление  

№ 08-00-11604/14.06.21 

г. от Радостин 

Апостолов Дамасков 

 

„Процесът 

„Синьо“ 

Целта на проекта е да покаже визуално начина на съвместяване между отделните жанрове в съвременното 

изкуство. 

„Процесът“ разглежда традиционния подход по нетрадиционен начин – как с използването на 2D и 3D 

технологии скулптурната композиция може да се преобразува в други жанрове като рисунка, графика, 

пластичен релеф и цвят. Класическите образци в живописта и графиката са широко интерпретирани със 

съвременни средства, но към скулптурата такъв подход е доста ограничен. Линия, цвят, форма – това са 

ключовите думи в проекта. Преливането им една в друга е основното предизвикателство в него. Този 

релевантен процес е дълбоко свързан с творческия интегритет на съвременния творец и иновативният подход 

е задължителна част в него. 



6. Заявление  

№ 08-00-11607/14.06.21 

г. от  

Сдружение „Отворено 

пространство Бургас“ 

Локум Фест 

Бургас 2021 

„Отворено пространство Бургас“ стартира дейността си през 2015г., като неформална група от млади хора, 

които имат за цел развитието на културната сцена и младежка инфраструктура в Бургаски регион.  

Първият и най-емблематичен проект на организацията е Локум Фест Бургас, който предстои да се проведе за 

седма поредна година. Фестивалът е с благотворителна цел в подкрепа на стипендиантска програма „Готови за 

успех“. 

Проектът представлява двудневен фестивал включващ две концертни вечери, придружени от други по вид и 

мащаб събития на местно ниво. Дейността цели ангажирането на млади, проактивни артисти и доброволци в 

създаването на единствен по рода си фестивал в Бургас в колаборация с местни бизнеси и медии. 

Цели: 

- Развитието на младежка социално ангажирана общност; 

- Развитие и разнообразяване на културната сцена на града; 

- Подкрепа на благотворителна кауза; 

- Подкрепа на млади артисти, местни бизнеси, доброволци и социално активни граждани; 

- Популяризиране на „Отворено пространство Бургас“. 

Място на провеждане: НХК. 

7. Заявление  

№ 08-00-11614/16.06.21 

г. от Индипейнт ООД 

 

„БЛИЗКИЯТ“ – 

Музикален клип 

на Тони 

Димитрова и 

Стефан Илчев 

Бургас. Историята на една жена, която всеки ден пише писмо до своя любим, но няма отговор. Един пощальон 

с колело ѝ донася надежда. Какво му трябва на човека? Прегръдка нежна. Топъл глас. 

8. Заявление  

№ 08-00-11615/16.06.21 

г. от Марияна 

Добрева-Велева 

 

„Видеоклип на 

Марияна Добрева 

и група Acoustic 

Point“ 

Марияна Добрева и група Acoustic Point ще заснемат своя дебютен видеоклип към песента „Once Upon A Time“. 

Песента е почти завършена, стилът ѝ е рок-блус и е с много силно послание заложено в текста. 

За целта е сформиран екип от професионалисти, с които ще се реализира тази идея. 



9. Заявление  

№ 08-00-11616/16.06.21 

г. от Иван Василев 

Дончев 

 

Концерти „Шопен 

и музиката на 

Европа“ 

Тазгодишният проект „Шопен и музиката на Европа“ ще представи два концерта посветени на гениалния 

полски композитор с френски корени Фридерик Шопен. Концертите ще бъдат съпровождани с мултимедийна 

анимация и ще бъдат излъчвани онлайн на страницата на Експозиционен център Флора, където ще се състоят 

събитията. Тематичен акцент ще бъде космополитният характер в неговата музика. Целта на проекта е да 

продължи да приобщава черноморския ни град към най-елитните музикални центрове в Европа чрез творчески 

срещи със световно известни изпълнители в областта на класическата музика, както и да вълнува публиката с 

непредставяни досега в Бургас творби от Шопен и от други автори в две последователни вечери. В мисията на 

проекта е също развитието на културния обмен на национално и международно ниво чрез осъществяване на 

майсторски класове и концерти с международни участници и използване на интернет пространството като 

средство за излъчване на събитията пред неограничена публика. 

10. Заявление  

№ 08-00- 11622/17.06.21 

г. от д-р Росен 

Кузманов Петров 

 

Документален 

филм за живота и 

творчеството на 

големия театрален 

режисьор, 

драматург, поет и 

педагог Симеон 

Димитров 

Това е документален филм за нашия голям режисьор, педагог, поет, драматург и почетен гражданин на гр. 

Бургас – Симеон Димитров. Съдържанието на филма ще бъде изградено от автентичния разказ на самия творец 

и хората, с които е живял и работил, и са споделяли съвместно богатия му художественотворчески път.  

От екрана той ще разкрива мисли, чувства и философски разсъждения в областта на поезията, педагогиката, 

театъра и изобразителното изкуство. Кадрите ще ни пренасят от миналото в настоящето през погледа и мислите 

на различните участници, свързани с неговия професионален и личен живот. Ще бъде показан и част от 

творческия процес при създаването на една театрална постановка – от възникването на идеята до нейното 

осъществяване. Как с годините в борбата за оцеляване и доказване се е променял светогледът на автора в 

различните жанрове на изкуствата. Какви произведения е създал и ще продължава да създава със своята богата 

интелектуална палитра за нас, настоящите ценители, както и за бъдещите поколения. 

С този филм авторът ще продължи идеята да показва на нашите съграждани, че Бургас е център на хора с богата 

творческа биография и талант, какъвто е и Симеон Димитров. 

11. Заявление  

№ 08-00-11623/17.06.21 

г. от Иван Костов 

Сабрутов 

 

Проект 

„Интерпретация“ 

„Интерпретация“ се разделя на два аспекта. Първият е създаване на картини, които ще изградят един цикъл на 

творчеството на бургаския художник Иван Сабрутов, от съвременното изкуство, изразяващ се в пресъздаването 

на форми, цветове и фигури, които говорят вместо твореца за съвременното общество и неговите послания към 

хората. 

Този цикъл ще включва 30 картини, които ще са в един характерен за творческата идея стил на еднакви размери 

на платната и цветово въздействие, което ще го обедини и постави като първи период завършен в топлата 

цветова гама. 

Вторият аспект се изразява в подпомагане за доразвиване на нова дейност в ателието на художника за обучение 

на деца и възрастни как да рисуват по един новаторски начин, като пресъздават цветове и форми по лично 

вдъхновение и също в областта на приложно-декоративното изкуство изразяващо се в комбинирането на 

пластични материали, маслени бои и други предмети в творчески теми с определени послания. 

Крайната цел е по-сполучливите произведения на участниците в съвременното изкуство да се предлагат на 

търг, като събраните средства ще се използват благотворително. 



12. Заявление  

№ 08-00-11631/18.06.21 

г. от Мартина 

Борисова Табакова 

 

Проект 

„Творческа 

арфова 

работилница“ 

Проектът включва концерт с изпълнения на арфа, разкази и беседа, посветена на инструмента, открити уроци 

по арфа в рамките на два цели дни, както и съпътстваща изложба с конкурсен характер под надслов „Приказки 

за арфата“ на ученици от НУМСИ „Проф. П. Владигеров“ – гр. Бургас. Организатори на събитието са Лора 

Паносян, Анжела Маджарова и Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – гр. Бургас. 

13. Заявление  

№ 08-00- 11632/18.06.21 

г. от Сдружение 

„Нонсофия“ с 

председател Георги 

Димитров  

Второ издание на 

Национален 

форум 

геометрична 

абстракция 

„Отвъд 

хоризонта“ 

Национален форум със семинарен модул и изложба при НХА, Филиал Бургас на няколко поколения български 

автори, работещи в полето на геометричната абстракция. Освен художествена изложба проектът включва 

отворена образователна програма, предназначена основно за деца на възраст между 5 и 11 години, лекционен 

модул, насочващи обиколки за възрастните, както и организирани срещи с академичната общност на града. 

14. Заявление  

№ 08-00-11633/18.06.21 

г. от Жана Пенкова 

Пенчева 

 

Представяне на 

нови танцови 

произведения на 

STEAM ROOM в 

Бургас 

„Представяне на нови танцови произведения на STEAM ROOM в Бургас“ е проект за представяне на нови 

танцови произведения на артистите от международния екип STEAM ROOM (Александър Георгиев, Жана 

Пенчева и Дарио Баррето Дамас). В периода от 1-ви септември до 30-ти ноември 2021г. в Бургас ще бъдат 

представени 3 представления от сцената на съвременния танц, хореография и пърформанс. Това ще се случи 

на 2 различни сцени в Бургас – Културен дом НХК и Модерен театър. 

15. Заявление  

№ 08-00-11634/18.06.21 

г. от Сенс Мюзик 

ЕООД 

 

Проект „Завинаги 

до вас“ – Йордан 

Марков 10 години 

на сцена 

В концертът „Завинаги до вас“ – Йордан Марков 10 години на сцена“ изпълнителят ще представи едни от най-

обичаните свои песни, които с многобройните си концерти в цялата страна и постоянно присъствие в град 

Бургас, с многохилядната публика, е избрал те да бъдат като негова визитна картичка и той да продължава 

своето развитие правейки нови песни, албуми, клипове и концерти. 

Публиката ще има възможност да изпее най-популярните песни на изпълнителя, които са го поставили на 

музикалния небосклон. Редом с тях ще има възможността да чуе и новите песни, които изпълнителят е 

подготвил. 

Аудио-визуално шоу с видео стени, нови хореографии, нови истории ще затвърдят позицията му на 

музикалната сцена. 

Редом до Йордан Марков ще застане и Нели Рангелова, която ще поздрави изпълнителя за 10 годишнината му 

като изпее едни от най-големите си хитове, с които са израснали поколения българи. 

Талантите от бургаската танцова школа „Диамант“, с ръководител Ивелина Тодорова, със своите пищни 

тоалети и хореографии ще допринесат за изключителната емоция на публиката. 

16. Заявление  

№ 08-00- 11635/18.06.21 

г. от Вероника 

Миткова Петрова 

 

Куклен-музикален 

спектакъл „Роден 

под щастлива 

звезда“ 

Представлението „Роден под щастлива звезда“ – по текстове на финландската писателка Туве Янсон, е първото 

от трилогията „Приключения с кораб“. Авторската драматизация и режисура са на актрисата Маргарита 

Петрова. Героите и техният вълшебен свят са създадени от сценографа Здравка Кантарева. Песните и музиката 

са дело на Милена Великова и Сиана Атанасова. Фотографиите на Спасияна Сергиева, представят творческия 

процес по създаването на спектакъла в съпътстваща всяко представление фотоизложба. Петте дами създават 



творческо пространство – едновременно мобилно и силно споделено с децата и техните родители. „Роден под 

щастлива звезда“ разказва история за предизвикателствата да преодолееш страховете си, за смелостта да 

последваш сърцето си и великата сила на приятелството. Форматът на сценографията е мобилен, с размер на 

голяма книга. На принципа на поп-ъп книжките пред децата се откриват 3D картини на велики приключения с 

неочаквани обрати и съдбоносни срещи. Музиката, специално създадена за спектакъла се изпълнява на живо, 

което допринася още по-силно за емоционалното преживяване на децата. 

Как се създава декорът и музиката за куклен музикален спектакъл? След всяко представление децата създават 

своя 3D картичка с мотив от спектакъла в творческото ателие на Здравка Кантарева – сценограф на „Роден под 

щастлива звезда“. С музикалния свят децата се запознават в ателието на Милена Великова – автор на музиката 

на „Роден под щастлива звезда“. 

Артистичният екип на представлението „Роден под щастлива звезда“ посети различни кътчета на България. 

Големият червен Кораб на приключенията и неговият симпатичен и смел екипаж от приключенци акостират в 

София, Пловдив, Монтана, Русе, Мартен, Ахтопол, Лозенец, Шипка, Бухово, Панагюрище, Разлог, Велинград, 

с. Бабово, с. Смилец, с. Бачево, с. Веселие. Там те се срещат с развълнувани деца, на които разказват за своите 

радости, вълнения, мечти и премеждия, за силата на приятелството и смелостта да следваш порива на своето 

сърце.  

Снимки и видеа от вълнуващите срещи на артистите с децата ще откриете на Facebook страницата на проекта:  

https://www.facebook.com/Приключения с кораб 

Спектакъл „Роден под щастлива звезда“ е част от проект „Приключения с кораб“, който се реализира с 

финансовата подкрепа на Министерство на културата на Република България, Програма „Дебюти“ и 

„Мобилност“ на Национален фонд „Култура“, Културен фонд на Музикаутор и партньорството на Фондация 

за изкуство и култура „Пространства“. 

17. Заявление  

№ 08-00- 11637/18.06.21 

г. от Дует „Бургас“ – 

Мария Чернаева и 

Владимир Спасов 

 

Албум „Бургас 

завинаги в 

сърцето“ 

Дует „Бургас“ вече 40 години изпълва музикалното пространство на град Бургас. В навечерието на този 

юбилей, ще поднесат на бургазлии поредните си красиви песни, посветени на родния град. Събрани в един 

албум, те ще бъдат предоставени на музикалните педагози в бургаските училища. Така ще продължат своята 

кауза, подрастващото поколение да обича Бургас, песните, които са му посветени и да останат да се реализират 

като личности тук. 

18. Заявление  

№ 08-00- 11638/18.06.21 

г. от Милена 

Радославова Добрева 

 

Албум на Вокален 

ансамбъл 

„Фортисимо“ 

Албумът е насочен както към зрялата масова и професионална публика, така и към подрастващото младо 

поколение. Той ще съдържа 11 песни от български и чужди автори от различни музикални стилове и епохи – 

обработки на български народни песни, вокални интерпретации на класически произведения, съвременни 

популярни песни от наши и чужди автори. Произведенията звучат актуално и модерно, и са еталон за 

качествена и стойностна музика, в която е желателно да се възпитават младите хора. 



19. Заявление  

№ 08-00- 11639/18.06.21 

г. от Антон Димитров 

– председател на УС на 

сдружение с 

обществена полза 

„Солени ветрове“, гр. 

Бургас 

Проект „XIII 

Летни празници 

на изпятата 

поезия СОЛЕНИ 

ВЕТРОВЕ“ 

Летни празници на изпятата поезия „Солени ветрове“ е утвърден, международен фестивал на поетите с китара 

(бардове) в България, чиято цел е да представи стойностната авторска песен, да стимулира творчество насочено 

към процесите в гражданското ни общество. „Солени ветрове“ имат неповторимата атмосфера на поезия и 

акустична музика в съчетание с искреност, индивидуалност и фантазия. 

Фестивалът е с представителен и конкурсен характер. Единствен в страната с разработени оригинални 

творчески концепции. Програмата включва следните музикално-поетични спектакли, разпределени в три дена:  

Първи ден, сцена „БулeвАрт“:  

1. „Песента на изгрева/Thesunrisesong“ – концерт за авторски песни и кавъри. Участници – младежи до 35 

години и групи, както и дебютанти в това изкуство. 

Втори ден, сцена „Охлюва“:  

2. „Песента на барда” I част – концерт, включващ по 2 нови авторски песни от участник.  

3. „Кучешката вахта” – концерт с авторски сатирични и хумористични песни и пародии, скечове, и много 

хумор.  

4. „Бардовете по света“ — концерт на чуждестранните участници и изпълнения на кавъри на известни песни 

на български и чуждестранни бардове. 

Трети ден, сцена „Охлюва“:  

5. „Песента на барда” П част.  

6. „Срещу вятъра” – Конкурс за нова авторска песен, изразяваща активна гражданска позиция, написана през 

последните две години. В РЕГЛАМЕНТА на фестивала са уточнени условията и критериите за оценяване на 

конкурсните песни. Присъжда се само една награда „СРЕЩУ ВЯТЪРА”.  

7. „Точка-БГ“ – концерт на група Точка-БГ.  

8. Обявяване резултатите от конкурса и награждаване;  

9. „Черният пясък“ – финалната песен, по текст и музика на Христо Граматиков, се изпълнява от всички 

участници.  

„Солени ветрове“ е фестивала, който съживява духа на поетичен Бургас. 



20. Заявление  

№ 08-00-11643/18.06.21 

г. от Български 

благотворителен фонд 

в обществена полза 

„Международен арт 

съюз – Творческо 

Единство на Различни 

Амплоа (МАСТЕРА)“ 

 

Международен 

театрален 

фестивал „Театър 

Фест“ 2021 

Международен театрален фестивал „Театър Фест“ 2021 е учреден през 2018 г. и успешно се провежда вече 

четвърта година (изданието 2020 беше в режим online/offline по разбираеми причини. 

Целта на фестивала е: идентифициране и подкрепа на надарени младежи и детски, студентски и народни 

аматьорски театри, и интегрирането им в международно театрално пространство. 

Предоставяме на платформи за изява пред масовата публика реализирани идеи на режисьори и актьори на 

размяна театрални формации – от любителски до високопрофесионални. 

Осъществяване на културна обмяна (вече има покани от нашите партньори и колеги за участието на български 

колективи, актьори, режисьори във фестивалите в Руска федерация, Украйна, Латвия, Финландия). 

Привличане на допълнителен туристопоток към Общината. 

В тазгодишното издание на фестивала ще участват няколко държавни академически руски театъра. За техните 

спектакли по съгласуване с Общината може да се организира продажба на билети, което ще осигури 

допълнителен доход от реализацията на това културно събитие. 

21. Заявление  

№ 08-00- 11648/18.06.21 

г. от Петър Иванов 

Стоянов 

 

Видеоклип  

„Орендъ“ 

Орендъ е музикален проект на Петър Стоянов, който представя български народни песни в метъл вариант. 

Целта на проекта е да се популяризират фолклорните ни песни сред младото население, та дори и в чужбина. 

Проектът съществува от 2017 г., като има издаден един албум „Максул“ през ноември 2020г. Също така, за 

песента „Катерино моме“ има създаден анимиран клип, който цели да засили популяризацията на проекта. 

Орендъ има няколко представяния на живо в Бургас и София., като предстоят още участия за лято 2021 г., а 

догодина се очаква и нов албум. Чрез създаването на втори клип към една от песните в албума се цели 

продължение на процеса на популяризация на проекта, като локацията на снимките играе ключова роля при 

заснемането. За целта е избран град Бургас, като роден град на част от музикантите в Орендъ. С подпомагането 

на дейността на този проект се дава шанс на българското в глобализирания свободен пазар на музикалната 

индустрия по света и у нас. 

22. Заявление  

№ 08-00- 11653/18.06.21 

г. от Димитър 

Атанасов Атанасов 

 

Проект „Концерт 

и концертен запис 

за албум“ 

Работното име на концерта е „Любимите песни на български“. Събитието ще бъде записано с многоканално 

аудио с цел реализация на последващ албум. Главни изпълнители са дует „Димитър & Христо“ с лайф бент. 

Планирано е ексклузивно да бъдат изпълнени музикални обработки и аранжименти на авторска и популярна 

музика в изпълнение на съвременен поп-рок бенд заедно с арфа и хор, и солисти. В проекта участват доказани 

професионалисти работили с много от популярните артисти в България. 



23. Заявление  

№ 08-00- 11656/18.06.21 

г. от Антония Иванова 

Кесерджиева 

 

Проект 

„ДАЛЕКОГЛЕД“ 

Далекоглед е иновативен, диалогичен проект, адресиран до младата аудитория в Бургас. 

В концепцията си съдържа важни компоненти, базирани в няколко сценария – многообразието на културните 

маршрути у нас и по света, мисленето, речта, тълкуването, иновативния начин на транслация на авторско 

съдържание. Предвижда се да бъде реализиран в атмосферата на бургаска галерия за съвременно изкуство и 

дизайн Artspace Luna, под формата на тематични разговори, като среща млади хора от Бургас (15 – 35 год.) 

Дигиталният достъп до създадената серия от 8 аудио епизода е нов дискурсивен формат на общуване, 

конструиране на общества чрез обмен, изкуство и солидарност. Подкастът предлага важна гледна точка – как 

общуването с изкуствата повлиява изследването на личностните цели, практики и по какъв начин споделянето 

им става стимул за изграждане на мрежа от будни, свързани градски хора с идеи за бъдеще. Подкаст за новия 

Бургас. 

24. Заявление  

№ 08-00- 11657/18.06.21 

г. от Цветана 

Трифанова Иванова 

 

Проект „Нептун“ 

Цели популяризирането на инструмента клавикорд, старинна музика и нова музика, която се създава сега за 

него. Името се свързва както с многообразни пластове на съзнанието, така и с благотворителна кауза в помощ 

на деца в нужда. 



25. Заявление  

№ 08-00- 11659/18.06.21 

г. от Любомир Вълков 

– управител на 

фондация „Астика“ 

 

Фестивал на 

листата – 2021  

Фестивалът на листата е вдъхновен от световните културни традиции за връзката между човека и природата, 

за умението да се живее в хармония с природното многообразие и да оползотворяват пълноценно природните 

ресурси чрез творчество. Фестивалът има за цел да подпомогне креативността и социализацията на местната 

бургаска общност и да насърчи солидарността между поколенията (участие в него ще вземат младежи – 

доброволци, неформални младежки групи и творчески състави на пенсионерски клубове). 

Фестивалът съчетава в себе си няколко важни аспекта, а именно: 

- Идеята младите хора от града и учениците от бургаските училища да бъдат провокирани и вдъхновени към 

креативност и творчество от разнообразието и пъстротата на есенната природа. За целта ще бъдат организирани 

конкурси сред бургаските ученици за творчески идеи и произведения, както конкурс за артистична фотография. 

Конкурсните творби ще бъдат публикувани и селектирани в изложби, с помощта на куратор. 

- Провокиране на позитивно и екологично отношение към природата чрез изкуство: участие в арт-ателиета, 

стрийт пърформанси, флашмоб, музикално-поетични спектакли. Идеята креатира обновена култура за 

пълноценно оползотворяване на природните ресурси чрез изкуство. Възвръщане към нормални социален и 

природосъобразен живот след пандемия. Солидарност между поколенията и различните градски общностни в 

града. За тази цел младежи-доброволци ще подпомогнат и реализират в Приморски парк на Бургас, творчески 

ателиета, улични пърформанси, флашмоб. В дейността ще се включат и ученици от града, и възрастни, 

участници в певчески групи на пенсионерски сдружения. 

Целта на проекта е да провокира и насърчи творческата креативност на жителите и гостите на Бургас чрез 

изкуство и творчески дейности, вдъхновени от природните дадености на есента. Включване на учениците и 

жителите на града в неформални творчески инициативи тяхната креативност и сближаване/социализация чрез 

средствата на изкуството и природата. 

26. Заявление  

№ 08-00- 11660/18.06.21 

г. от „РА АРТ“ ЕООД 

 

Младежки 

спектакъл „А къде 

е Валентина“ 

Валентина е момиче представител на съвременното поколение с всички характерни черти за този период на 

живота. В семейството ѝ има приятна безконфликтна атмосфера, до момента, в който тя се влюбва в Христо, 

една година по-голям от същата гимназия. Неговата приятелка е Зоя, с която той ще бъде на абитуриентския 

бал. Едва започнала връзката между Валентина и Христо, те катастрофират още на първата си среща. Къде е 

Валентина и кой е виновен за случилото се? Какви са последствията от инцидента? Каква е развръзката от този 

любовен триъгълник? Няма добри и лоши, има просто една трудна възраст между юношеството и младостта. 

Засяга се проблема за отговорността, за труда, за предразсъдъците на родителите, за йерархичността в 

семейството и разбира се за любовта, която винаги е същата, както при родителите, когато са били на тази 

възраст, така и днес. И в края на краищата нищо в живота не е това, което изглежда на пръв поглед. Ритъмът 

на действието е бърз и неочакван, хуморът и драмата се преплитат. „А къде е Валентина“ е въпрос свързан не 

само с изчезването ѝ, а също въпрос къде е тя в своите мечти, в своето развитие и узряване. 

 


