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БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ФОНД 
„ПРОФ.Д-Р. ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ” КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ 

СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ  

 

ХIХ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ЕТНОФЕСТИВАЛ 

„ДЕЦАТА НА БАЛКАНИТЕ – С ДУХОВНОСТ В ЕВРОПА!” 

 
ПОД ПАТРОНАЖА НА Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ – МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  

 

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

 И БНР „РАДИО БЛАГОЕВГРАД” 

 
 

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 
 

 

 

 

31 май 2019 г. 
 

9,20 ч. – 9.50 ч.  – От хотел „България” до Летния театър - шествие, водено от 

Забавно-духов оркестър, гвардейски и мажоретен състав при Община 

Димитровград. В шествието ще вземат участие български и чуждестранни групи. 
 

10,00 ч. Отдаване на почит към създадетля на детския етнофестивал                   

проф. д-р Желязко Христов – Възпоменание.  
 

10,15 ч. ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ХІХ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ 

ЕТНОФЕСТИВАЛ с песните на Валя Балканска 

 

 Приветствия от Пламен Димитров - Президент на КНСБ и Председател на 

УС на БФ „Проф. д-р Желязко Христов”, представител на Министерство на труда и 

социалната политика, Янка Такева – Председател на СБУ, Станислав Дечев - 

Областен управител на област Хасково, Мюмюн Искендер – Кмет на Община 

Минерални бани;      

 Валя Балканска и Петър Янев - Музикална програма  
 

10,45 ч. Начало на конкурсна програма, в която през двата фестивалви дни ще 

вземат участие 150 групи и индивидуални изпълнителя  – певци, инструменталисти и 

танцьори от България и чужбина (Босна и Херцеговина, Грузия, Молдова, Северна 

Македония, Сърбия и Турция) 
 

11,30 ч. Среща на знаменитата Валя Балканска с участници в детския 

етнофестивал в заседателна зала на Община „Минерални бани”.  
 

11,00 ч. Паралелно с конкурсната програма в Летния театър на с. Минерални 

бани майстори от Задругата на майсторите на народни художествени занаяти – гр. 

София ще представят традиционни български занаяти – везба, плъсти, изработване 

на фолклоркукли, рисуване на яйца, грънчарство и други.  
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11,00 ч. Превенция за безопасно движение по пътищата - нагледни 

демонстрации от Българска асоциация на пострадали при катастрофи в Летния 

театър на с. Минерални бани; 
 

12.00 ч. – 18,30 ч. – „Игра с награди” в Летния театър на с. Минерални бани – 

всички участници и гости ще получат талони за участие в играта и ще имат шанс да 

получат подарък за спомен от детския етнофестивал. Награден фонд – 29 награди, в 

т.ч. 7 таблета  
 

20,00 ч. Край на конкурсната програма – 1-ви ден; 

 

20,30 ч. Дискотека за желаещите участници в етнофестивала – плувен коплекс 

„Олимпик”. 
 

 

1 юни 2019 г. 
 

09,00 ч. Начало на конкурсна програма – 2-ри ден 
 

09,00 – 17,30 ч. Паралелно с конкурсната програма в Летния театър на с. 

Минерални бани майстори от Задругата на майсторите на народни художествени 

занаяти – гр. София ще представят традиционни български занаяти – везба, плъсти, 

изработване на фолклоркукли, рисуване на яйца, грънчарство и други;  

 

10,00 ч. Превенция за безопасно движение по пътищата - нагледни 

демонстрации от Българска асоциация на пострадали при катастрофи в Летния 

театър на с. Минерални бани; 

 
 

10.00 ч. – 17,00 ч. – „Игра с награди” в Летния театър на с. Минерални бани – 

всички участници и гости ще получат талони за участие в играта и ще имат шанс да 

получат подарък за спомен от детския етнофестивал. Награден фонд - 28 награди, в 

т.ч.  7 таблета ; 
 

16,00 ч. Край на конкурсната програма – 1-ви ден; 
 

17,00 ч. Награждаване на отличените участници в ХІХ Международен детски 

етнофестивал.  

 

 
 


