
РЕГЛАМЕНТ 2021 

Х  Национален фолклорен фестивал „Насред мегдана в Арбанаси” 2021 ще се проведе на  

05 и 06 юни 2021 г. на открита сцена в с. Арбанаси. 

 

Организатор на фестивала е Народно читалище „Иларион Драгостинов” – с. Арбанаси със 

съдействието на Община Велико Търново и Кметство с. Арбанаси. 

Участниците трябва да са любители, могат да представят автентичен и обработен фолклор. 

Фестивалът има конкурсен характер. По вид изпълнение участниците се състезават в 
обработен и автентичен фолклор. 

 

В раздел автентичен фолклор участниците се присъждат три награди: 

 

първа награда – плакет, грамота и парична премия от 150лв.  

втора награда – грамота и парична премия от 120лв.                 

трета награда – грамота и парична премия от 100лв. 

(Журито оценява изпълнението, костюмите и реквизита) 

При представяне на обичай: 

 Задължително е предварително изпращане на  кратка анотация за обичая, който ще бъде  

представен -  фолклорна област, описание на обичая, кога и защо е бил изпълняван; 

В раздел обработен фолклор участниците се състезават: 

 в три възрастови групи: 

-         деца – до 13 години 

-         младежи – от 13 до 20 години 

-         възрастни – над 20 години. 

 по избор - в две форми на изява: 

-          певческо изкуство  

-          танцово изкуство  

 

За всяка възрастова група по форма на изява ще бъдат присъдени:  

 

първа награда – плакет, грамота и парична премия от 150лв. 

втора награда – грамота и парична премия от 120лв.                 

трета награда – грамота и парична премия от 100лв. 

Паричните награди се изплащат по банков път. 

Извън конкурсните награди ще бъдат присъдени: 

 Специален приз на Патрона на фестивала, Кмета на Община Велико Търново – плакет, 

грамота и парична премия от 100лв.; 

 Награда на Кметство село Арбанаси – грамота и парична премия от 100лв.; 

 Награда на НЧ „Иларион Драгостинов“ с. Арбанаси - грамота и парична премия от 

100лв.; 

 Награда за най-добре запазена автентична носия; 

 Награда за традиционна народна носия - стилизирана; 

 Награда за най-млад участник във фестивала; 

 Награда за най-възрастен участник във фестивала; 

 Награда за камерно танцово изпълнение – диплом и парична премия от 100лв.; 

 Две поощрителни награди – за детска/младежка формация и за новосъздадена формация 

(до 2 г.) – дипломи и парични премии от 50лв.; 

 Специална награда на журито – плакет и  диплом; 

 Специална награда на публиката – плакет и диплом; 



 Отличие за институция с най-голям брой формации, участващи във фестивала – 

диплом; 

 Всички участници ще получат диплом за участие. 
 

В журито на фестивала съобразно категориите за участие са включени утвърдени 

професионалисти - музикален фолклорист, хореограф и етнограф. 

 Решенията на Журито не подлежат на обжалване. 

 Организаторите на НФФ „Насред мегдана в Арбанаси“ не носят отговорност за 

решенията на Журито. 

 Журито може да прекъсва изпълненията на участниците, ако не е спазен 

Регламентът. 
 

Няма ограничения за броя участници в един ансамбъл. 

За участие във фестивала се заплаща такса: 

 

-          за групови изпълнения (3  и повече участници) – 3,00 лв. за минута изпълнение на 

сцена; 

-          за индивидуални и дуети – 15,00 лв. за изпълнение, с продължителност до 10 минути 

                                                                                                          

 

Участниците поемат разходите си за транспорт, настаняване, храна и застраховки по време на 

фестивала. 
 

Организаторите осигуряват медицинско обслужване и охрана. 

Организаторите си запазват правата за заснимане на изявите без заплащане. 

 

Заявки за участие се приемат до 10 май 2021 г.  
 

За допълнителна информация: 062/ 619 – 218 или  

на мобилен телефон: 0884 037 468 – Грета Иванова 
 

 

Заявката се счита за потвърдена  

със заплащането на таксата за участие. 
 

Попълнените заявки за участие означават приемане на условията, 

 заложени в настоящия регламент. 

 

Заявки за участие се подават по един от следните начини: 

 

1. чрез онлайн попълване на формуляр - заявка 

forms.gle/jkhoKaK6DciDosS96 

или чрез 

 

2. писмо на адрес: 

5000 Велико Търново 

Пл. „Майка България“ 2 

Община Велико Търново 

Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ 

за НФФ „Насред мегдана в Арбанаси“ 

или 

 

3. по електронен път на e-mail:  nff_arbanassi@abv.bg 
 

Формуляр на заявката за участие можете да изтеглите и от интернет сайта на 

фестивала:  

http://nff-nasred-megdana-arbanasi.weebly.com/ 
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