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С Т А Т У Т 

 
на Конкурса за автентични песни и танци „Фолклор от извора“, 

провеждащ се в рамките на „ПРАЗНИКА НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА, 
ЗДРАВЕТО И КРАСОТАТА“- 28-29.08.2015г 

 с.Минерални бани 
 
 

I.Организатори 
        Община Минерални бани и  
        НЧ „Заря-1957“ с.Минерални бани 
II. Основни цели 

1. Да популяризира, опазва и съхранява изворния фолклор на България 
2. Да спомага за развитието на любителското фолклорно творчество 
3. Да насърчава изучаването на фолклор от Тракийската фолклорна област 
4. Да предоставя възможност за изява таланта и изпълнителското майсторство на певци, 

танцьори, свирачи. 
III. Условия за участие 
       1.Право на участие имат всички самодейни колективи, разпределени в две възрастови 
групи 

- I-ва възрастова група  - до 18 год. 
- II-ра възрастова група – над 18 год. 

А) Индивидуални изпълнители  -  до двама от колектив 
� Участниците представят по 2 народни песни: 

- Бърза – 3 куплета 
- Бавна – 2 куплета 

      Времетраене – до 5 мин. 
      Съпровод по желание. 

� Ако участника е инструменталист – представя по избор една или две пиеси с 
времетраене до 5 мин. 

Б)  Групи за автентичен фолклор  
� Групите изпълняват до  3 песни от съответния регион. 

      Времетраене – до 10 мин. 
      Съпровод по желание. 
В)  Групи за  народни обичаи 

� Групите представящи народен обичай 
      Времетраене – до 10 мин. 
      Съпровод по желание 
Г)Танцови групи, клубове и ансамбли 
    Танцовите групи представят автентични хора от региона. 
     Времетраене – до 10 мин. за групите 

      _ до 15 мин. за ансамблите. 
 



 
 

    
 2. Заявки  за участие / по образец / ще се приемат на адрес : 

- НЧ „Заря-1957“  с.Минерални бани, ул. „Липа“№ 1  
Желязка Василева, тел.0888/329469, e-mail:biblioteka_min_bani@abv.bg 

- Община Минерални бани , с.Минерални бани, бул.“В.Левски“ №3 
 Гинка Димитрова Тенчева, тел. 0879/298903, e-mail. ginka_tencheva@abv.bg 
 
!!!Образец на заявката може да се намери и свали от сайта на община Минерални бани 
                                             www.mineralnibani.bg 
 
   3.Жури: 
 Изпълненията се оценяват от професионално жури в областа на фолклора. 
 
  4.Ще бъдат раздадени следните награди: 
 
Присъждат се първа, втора и трета награда във всяка категория и възрастова група. 
Грамоти за участие на всички участници в конкурса. 
Удостоверения и парични награди  за класираните на първите три места. 
Голямата награда на конкурса – Плакет на кмета на общината. 
Поощрителни награди : 
        - за най-запазен  автентичен костюм – индивидуално 
        - за най-запазен  автентичен костюм – колектив 
        - за най-млад участник 
        - за най-възрастен участник 
 
   Всички певци, свирачи, танцьори и участници да бъдат облечени в автентични носии за 
съответния фолклорен регион. 
 
   !!! При участие с повече от един колектив на дадена  институция се попълва отделна 
заявка. 
 
IV.Обща информация: 
 

1. Пътни, нощувки и храна на участниците са за сметка на организациите, които ги изпращат. 
2. Организаторите си запазват правото да фотографират и заснемат изпълненията с цел запазване 

на архив и реклама на празника, без да дължат заплащане  за това. 
3. Графика за реда на явяване се определя от Организационен щаб, в зависимост от заявките и се 

обявява предварително до 15.08.2015г. 
4. Желаещите да нощуват в Минерални бани, могат да се възползват от наличната хотелска база, 

като по подробна информация могат да получат от официалния сайт на общината : 
www.mineralnibani.bg 

5. Ще се следи стриктно дали се спазва точно регламента на изпълненията и тяхната 
продължителност. 

6. Не се допускат изпълнения , представяни в предни издания на конкурса. 
7. За участие в конкурса „Фолклор от извора“ не се изисква такса участие. 

 
 V. !!! НОВО Паралелно с конкурсната програма ще бъде организирана изложба на обредни 
хлябове. 
           Каним всички участници да се включат   с обреден хляб от техния регион.  
 
 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ Е  30.07.2015г !!!  
 


