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ОБ Щ ИНА  Е Л ХОВ О  

 

гр.Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; 

 e-mail: obshtina@elhovo.bg; kmet@elhovo.bg;  www.elhovo.bg 

 

                              
 

 

 

ПЕТИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ 

 „ТУНДЖА ПЕЕ И ТАНЦУВА“ ЕЛХОВО  
 

 
Организатори Община Елхово и НЧ „Развитие – 1893 г.”  

Под патронажа на кмета на Община Елхово – Петър Киров 

 

 

Цели:   

- Съхраняване на  българските народни песни и танци – извор на 

непреходната сила на българския корен и дух, носещи посланията на 

националната култура.  

- Популяризиране на изворния фолклор по поречието на река Тунджа, 

Тракийска и Странджанска фолклорни области.  

- Фестивалът е отворен за всички училища по изкуства, специализирани 

паралелки към общообразователни училища и гимназии, висши учебни 

заведения и академии, читалища, центрове по изкуствата, школи, 

клубове и участници с различни от музикална професия занимания. 

 

Фестивалната програма ще се проведе на 28 май 2022 г. на централния 

градски площад.  

 
РЕГЛАМЕНТ 

 

Общи условия:  

- Категории : 

-  Професионална – учащи или преминали професионално обучение в 

училища по изкуства, специализирани паралелки към 

общообразователни училища и гимназии, висши учебни заведения и 

академии. 

-  Любителска – читалища, центрове по изкуствата, школи, клубове и 

участници с различни от музикална професия занимания. 
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- Направление 1 в професионална и любителска категория: 

Народни хорове за обработен фолклор,  камерни групи, певчески 

състави за автентичен фолклор, индивидуални изпълнители на 

народни песни. 

 

Възрастови групи  

I – от 5 до 12 години 

II – от 13 до 18 години 

III – над 18 години 

 

Участниците изпълняват 2 народни песни, с общо времетраене 6 

минути за индивидуални изпълнители и 8 минути за хорове за обработен 

фолклор и камерни групи 

За II и III възр. групи при индивидуалните изпълнители едната песен  да 

бъде безмензурна  /бавна/. 

Песните могат да бъдат изпълнени акапелно или с музикален съпровод на 

живо. 

 
- Направление 2 в професионална и любителска категория: 

Оркестри за народна музика и индивидуални изпълнители на 

народни инструменти /кавал, гайда, гъдулка и тамбура/. 

 

Възрастови групи  

I – от 5 до 12 години 

II – от 13 до 18 години 

III – над 18 години 

Участниците изпълняват 2 инструментални мелодии, с общо времетраене 

6 минути за индивидуални изпълнители и 8 минути за оркестри. 

За II и III възр. групи едната мелодия  да бъде безмензурна /бавна/.  

 
- Направление 3 в професионална и любителска категория: 

Танцови състави, групи, формации 

 
Възрастови групи  

I – от 5 до 12 години 

II – от 13 до 18 години 

III – над 18 години 

Участниците изпълняват 2 хора или хореографии с времетраене до 10 

минути 
 

Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или синбек.  
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Жури и награди 
 

 

- Фестивалът има конкурсен характер. 

- Допускат се до три участия от една институция. 

- Изпълненията на участниците се наблюдава от жури, включващо 

специалисти в областта на фолклорното изкуство. 

- На всички класирали се индивидуални фолклорни изпълнители, хорове, 

камерни, певчески, танцови групи и оркестри във всяка възрастова 

група в разделите се присъждат награди. 

- Решението на журито е окончателно. 

- Наградите са осигурени от организаторите  - община Елхово. 
 

 

Допълнителни разпоредби 

- Редът на участниците се определя от организаторите. Фестивалната 

програма и реда на участие ще бъде качена на сайта на НЧ „Развитие – 

1893” – Елхово: http://www.razvitie1893.com/  

 

- Такси за участие няма. 

- Разходите за пътни, нощувки и храна са за сметка на участниците.  

- Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират и 

записват изпълненията с цел  съхраняване и реклама на фестивала, без 

да заплащат права и обезщетения.  
 

 

 

Заявки за участие се подават до 18 май 2022 г. на адрес: 

гр. Елхово, 8700 

обл. Ямбол, общ. Елхово, 

ул. „Родопи” №1 

НЧ „Развитие – 1893” – Елхово 

и на адрес: chit_elhovo@abv.bg 

 

 

Контакти:  

Снежана Делчева – тел. 0895771862; 0897958133 

 

 

Приложение Заявка 
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ПЕТИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ  
„ТУНДЖА ПЕЕ И ТАНЦУВА”- ЕЛХОВО 

 

З А Я В К А   ЗА   У Ч А С Т И Е 
 

1. ......................................................................................................................... 

/категория, направление/ 

2. …………………… 

/възрастова група/ 

 

3. ………………………………………………………………………………. 

/имена и възраст на участника, наименование на колектива/ 

 

4. …………………………………………………………………………… 

/институция, която представлява/ 

 

4…………………………………………………………………… 

/художествен ръководител, диригент/ 

 

5………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………… 

/наименование на изпълненията/ 

 

6……………………………………   

/времетраене на изпълнението/              

 

7………………………………………………………………………………… 

/брой участници в изпълнението/ 

 

8.……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

/адрес и телефон за контакт/ 

 

   Срокът за изпращане на заявката е 18.05.2022 г.  
 

За контакти и допълнителна информация: 

chit_elhovo@abv.bg 

Снежана Делчева – тел. 0895771862; 0897958133 
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