
XIV  

РЕГИОНАЛЕН  

 ФОЛКЛОРЕН 

ФЕСТИВАЛ 
 

„КОЙТО СЕ СМЕЕ,  

ДЪЛГО ЖИВЕЕ” 
 

1 АПРИЛ 2018 ГОДИНА 
  

СЕЛО БАЙЛОВО  

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

 СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

РЕГЛАМЕНТ 

 

ЦЕЛ - да съхранява и популяризира 

българския народен и съвременен хумор 

УЧАСТНИЦИ – самодейни състави или  

индивидуални изпълнители с право за  

изпълнение до две песни или 2 танца  в 

рамките до 5 минути и словесен хумор  -  

до 10 минути.   

ПРОГРАМА  

09:30 – 10:00 часа  – регистрация на 

участниците и получаване на закуска и 

минерална вода от организаторите  

10.00 – 10:20 часа – откриване  

10:30 – 14:30 часа – конкурсна програма на 

участниците 

14:30 – 15:00 часа – работа на журито и 

свободно време (безплатно посещение на 

новата музейна експозиция “Елин Пелин” 

за участниците в програмата и 

ръководителите им)  

15:30 часа – обявяване на резултатите, 

връчване на наградите и отпътуване. 

*Програмата може да бъде променяна  в 

зависимост от броя и 

продължителността  на участията.  

ТРАНСПОРТ – за сметка на участниците 

ЖУРИРАНЕ – резултатите се обявяват 

след приключване на всички изпълнения. 

НАГРАДИ 

Специална награда от кмета на община 

Горна Малина  инж.  Ангел  Жиланов;  

I–ва възрастова група до 16 г. – грамота и 

плакет за класиране на I, II и III място в   

разделите хумористична песен, словесен 

хумор  и хумористичен танц; 

II– ра  възрастова група над 16 г. - грамота 

и плакет за класиране на I, II и III място в  

разделите хумористична песен, словесен 

хумор  и хумористичен танц. 

ОРГАНИЗАТОРИ: 

 

   ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

     
СДРУЖЕНИЕ “ЧИТАЛИЩАТА В  

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА - 2015” 

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  

“ЕЛИН ПЕЛИН-1922” С. БАЙЛОВО 

       

Фестивалът се провежда  

под патронажа 

на кмета на община Горна Малина 

инж. Ангел Жиланов 
  

Заявки за участие ще се приемат  

не по-късно от 20 март 2018  г.  

на адрес: 

     с. Байлово 2133 , обл. Софийска 

     НЧ  „Елин Пелин – 1922” 

     За „Който се смее, дълго живее” 
 

или на e-mail: chitalishte.bailovo@abv.bg      

За допълнителна информация:  

тел: 0888113990 – Илиана Илиева 

тел: 0876734728 - Анна Цветкова 

mailto:chitalishte.bailovo@abv.bg


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 
 

  XIV  РЕГИОНАЛЕН   

ФОЛКЛОРЕН   ФЕСТИВАЛ 

  
  

                         

        1 АПРИЛ 2017 

  

  

  

  

1 АПРИЛ 2018 ГОДИНА 

 

 

1 АПРИЛ 2018 ГОДИНА  

СЕЛО БАЙЛОВО  

 

от Институция (училище, детска 

градина, клуб, читалище, културен дом 

и др.), адрес: 

  

__________________________________ 

  

__________________________________ 

 

__________________________________ 

  

Име на художествения колектив: 

  

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

  

Жанр  (отбележете с √):   

Песен  

Танц 

Друго (разказ, басня, сценка, стих) 

  

Музикален съпровод (отбележете с √):  

На живо – брой музиканти -       _____ 

Запис на флашка или на CD 

Няма 

  

Наименование на изпълнението: 

  

__________________________________ 

  

__________________________________ 

  

__________________________________ 

 

 
 

Времетраене: _________ минути  

  

Възрастова група (отбележете с √): 

До 16 години 

Над 16 години 

  

Брой участници:___________________ 

  

Ръководител: 

  

__________________________________ 

 

Изисквания за озвучаване: 

Брой необходими микрофони  ________ 

Молим да представите Вашата 

формация (създаване, изяви, 

награди): 

  

---------------------------------------------- 

  

---------------------------------------------- 

  

---------------------------------------------- 

  

--------------------------------------------- 

  

---------------------------------------------- 

  

---------------------------------------------- 

  

---------------------------------------------- 

  

---------------------------------------------- 

  

---------------------------------------------- 

  

---------------------------------------------- 

  

---------------------------------------------- 

  

---------------------------------------------- 

  

---------------------------------------------- 

 

 

 

ОЧАКВАМЕ  ВИ! 


