
 
 

XII РЕГИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ 

„КОЙТО  СЕ  СМЕЕ,  

ДЪЛГО   ЖИВЕЕ”  
 
 

  

                                                                                                  

 
 
 

 
 

1 АПРИЛ 2016 ГОДИНА 
 

СЕЛО БАЙЛОВО 
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
 



 
 

ОРГАНИЗАТОРИ: 
 

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

КМЕТСТВО -  С. БАЙЛОВО 

СДРУЖЕНИЕ „ЧИТАЛИЩАТА В 
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА-2015” 

НЧ „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 2016 г. на адрес: 
         с. Байлово 2133 
         обл. Софийска, 
         Народно читалище 
         „Елин Пелин – 1922” 
        За „Който се смее, дълго живее” 
 или на  e-mail:  chitalishte.bailovo@abv.bg      

За информация: Анна Цветкова нa тел: 071504/238; 0876734728   
 

 

    



 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 

ЦЕЛ -  да съхранява и популяризира българския народен 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  
10.00 – 10:20 часа – откриване  
10:30 – 14:30 часа – програма на участниците 
14:30 – 15:30 часа – работа на журито и свободно време 
(безплатно посещение на къща-музей “ Елин Пелин” за 
участниците в програмата и ръководителите им)  
15:30 часа – обявяване на резултатите, връчване на наградите и 
отпътуване. *Времетраенето на програмата може да бъде 
променено в зависимост от броя и продължителността  на 
участията.  
ТРАНСПОРТ – за сметка на участниците 
ЖУРИРАНЕ – резултатите се обявяват след приключване на 
всички изпълнения. 
НАГРАДИ 
I – ва възрастова група до 16 г. 
    - раздел: песен – I, II и III м. 
    - раздел: словесен фолклор – I, II и III м. 
    - раздел:  хумористичен танц - I, II и III м. 
II – ра  възрастова група над 16 г. 
   - раздел: песен – I, II и III м. 
   - раздел: словесен фолклор – I, II и III м. 
   - раздел: хумористичен танц - I, II и III м. 
Специална награда от кмета на община Горна Малина   
инж.  Ангел  Жиланов 
 


