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С Т А Т У Т 

НА 

Първи национален конкурс 

„С ПЕСНИТЕ НА НЕДЯЛКА КЕРАНОВА” 

19 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.  -  С. МИНЕРАЛНИ БАНИ , ОБЛ.ХАСКОВО 
 

I.  ОРГАНИЗАТОР: 
 

                                         ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ 

     II.ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

� Отдаването на заслужена почит и признателност към голямата народна певица  Недялка 
Керанова - родена в с.Татарево, общ. Минерални бани . 

� Популяризиране, опазване и съхраняване на  песенното й творчество – част от 
съкровищницата на българската фолклорна култура 

� Предоставяне възможност за изява на изпълнители от цялата страна, откриване и 
стимулиране на млади дарования в областта на певческото изкуство. 

    III.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

1.Право на участие имат всички индивидуални изпълнители, разпределени в следните 
раздели и възрастови групи: 

Раздел „ Любители “:  

Първа възрастова група -  до 13г. навършени 

Втора възрастова група – над 13  до 18г. 

Трета възрастова група – над 18г. 
 
Раздел „ Музикални училища “:  

Първа възрастова група -  до 13г. навършени 

Втора възрастова група – над 13  до 18 г. 
 
Раздел „ Професионалисти“  

             Възрастова група – над 18 г. 

            2.Всеки участник в рамките на 5 минути трябва да изпълни две песни –  

        - бавна  /два куплета/ 

               - бърза  /три куплета/ 



      С оглед целите на Конкурса, задължително е и двете песни да са от репертоара на Недялка 
Керанова.  Изпълненията могат да бъдат без и със съпровод /синбек/ на носители CD или 
флашка. Организаторите не поемат ангажимента за осигуряване на музикален съпровод. 
 

            4. ЖУРИ И КЛАСИРАНЕ 
 
            Изпълненията ще бъдат  оценени от професионално жури  - специалисти музиковеди, 
етнолози, фолклористи и др. 
 

           5. НАГРАДИ 
 
           Присъждат се първа, втора и трета награда във всеки раздел и възрастова група. 
           Грамоти за участие на всички участници в конкурса. 
           Удостоверения и парични награди за класираните на първите три места. 
           Голямата награда на Кмета на общината – Плакет на Кмета на общината. 
           Поощрителни награди. 
 

    !!! По възможност изпълнителите да бъдат в народни носии. 
 

     IV. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

� Организаторите подготвят реда на програмата, но си запазват правото на промени. 
Регистрацията на участниците и запознаването им със сценарния ред се извършва 
веднага след пристигането,    преди началото на Конкурса . 

� Всеки участник изпраща Заявка за участие по приложения образец.Срокът за 
подаването им е 15.09. 2015 г. 

� След тази дата се преустановява записването за Конкурса . 
� Всички пътни и дневни разходи, са за сметка на участниците или на нституциите, 

които представят. 
� Желаещите да нощуват в с.Минерални бани, могат да се възползват от наличната 

хотелска база, като подробна информация могат да получат от официалния сайт на 
общината: 

                                   www.mineralnibani.bg 
 

V. СТАТУТ И ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ: 
       

� Могат да се изтеглят от интернет страницата на община Минерални бани 
              www.mineralnibani.bg 

� Могат да се подават на адрес: 
6343 с.Минерални бани, общ.Минерални бани, обл.Хасково 
бул. „Васил Левски” № 3 

         Община Минерални бани 
         За Конкурса „С песните на Недялка Керанова” 
         или на  e-mail:  min_bani@abv.bg 

За справки и допълнителна информация : тел. 0879/ 29 89 03 – Гинка Тенчева  ,                                             
0885/ 25 06 68  - Билял Билял             0886/ 77 11 13  - Сабиха Изет 

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ – 15.09.2015г !!!  


