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ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  

и  

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1870” СВИЛЕНГРАД 

 

ОРГАНИЗИРАТ 

 

  ДЕВЕТИ  МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ  

„ ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ” 

06.06.2014 г.- 08.06.2014 г. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Деветото издание на Международният фолклорен фестивал „Песни и танци без 

граници” е част от дейностите на    проект „Преплетена култура без граници между 

приятели и съседи” - BEGIN, по Програмата за транс-гранично сътрудничество по ИПП 

„България-Турция”. 

 
І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

Във фестивала могат да участват певчески групи, танцови състави, ансамбли,   

индивидуални изпълнители певци и инструменталисти от България и чужбина без  

възрастови ограничения. 

 
ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 

2.1. Певчески групи - обработен фолклор:  

Изпълняват 3 песни различни по стил или програма с общо времетраене 10 минути. 
Критерии за оценка: чиста интонация, динамика, щрихи, спятост, ритмичност. 

2.2. Певчески групи - автентичен фолклор: 
Изпълняват 3 песни от региона, който представляват (по възможност различни по  

характер, в различен размер) или програма с общо времетраене 10 минути.  

Критерии за оценка: чиста интонация, динамика, щрихи, спятост, ритмичност. 
2.3. Танцови състави: 
Изпълняват 3 хора или програма с общо времетраене 20 минути (по възможност от 

различни  региони на България). 

Танците могат да бъдат автентични, сюжетни или с авторска хореография.  
Критерии за оценка: стил, артистичност, оригинални костюми, музика, хореография. 

2.4.  Ансамбъл 

Изпълнява свободна програма, включваща танц, песни, музика с времетраене до 30 

минути. 

Критерии за оценка: стил на изпълнение, артистичност, оригинален костюм, музика, 

песни, хореография, чисто музикално интониране, ритмичност, динамика. 

2.5. Индивидуални изпълнители - певци: 

Изпълняват две песни - бавна и бърза, с обща продължителност до 5 минути. 

Критерии за оценка: чиста интонация, динамика, щрихи, спятост, ритмичност. 

2.6. Индивидуални изпълнители – инструменталисти: 

Изпълненията могат да бъдат на инструментите: кавал, гайда, гъдулка, тамбура и др. , 

като се изпълняват две пиеси - бърза и бавна, от региона, който представят, с обща 

продължителност до 5 минути.  
Изпълнителите си осигуряват музикален съпровод на живо или  синбек на CD. 

Участниците  не заплащат такса за участие. 
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Всички желаещи да участват попълват Заявка по приложен образец (Приложение 2) и я 

изпращат до 26.05.2014 г. на  адрес :  

гр. Свиленград, 6500, област Хасково, бул.” България” № 69 а 

НЧ «Просвета-1870» или на e-mail: prosveta1870_projekt@abv.bg 

 

Редът на явяването се определя от организаторите след постъпване на заявките. 

Програмата ще бъде предоставена на всички записали се участници до 30.05.2014 г. 

Със заявленията за участие е необходимо да се изпратят: 

 творческа биография на участника/участниците; 

 репертоар за участие във фестивала и времетраене на изпълненията; 

 точен адрес, телефон или e-mail. 

За всеки състав или индивидуален изпълнител изпратете отделна заявка! 

Организаторите на фестивала не поемат разноските на участниците за пребиваването 

им в Свиленград. 

Участниците сами организират нощувките си. За целта прилагаме информация с 

контакти на хотели и къщи за гости в района на Свиленград.  

Посрещането и регистрацията на участниците при пристигането им ще се извърши в 

НЧ «Просвета 1870», гр. Свиленград. 

Участниците предоставят на МФФ ”Песни и танци без граници” авторските права да 

излъчват и да разпространяват по радия и телевизии записите от концертите, изнесени 

по време на фестивала.  

 

ІІІ. ОЦЕНКА И НАГРАДИ: 

Оценяването ще се извършва от тричленно професионално жури в състав:  

Председател - проф. Милчо Василев - Ректор на Академията за музикално танцово и 

изобразително изкуство гр. Пловдив и членове: Представител на община Свиленград и 

Стефан  Йорданов - хореограф и преподавател в Академията за музикално танцово и 

изобразително изкуство гр. Пловдив.  

 

Оценката и награждаването ще се извършват в две възрастови групи: 

 I-ва група – до 16 години (Доказва се със списък на участниците 

(Приложение 1). В тази група попадат изпълнители, които в колектива си 

имат повече от 50%  участници на възраст под 16 навършени години. 

 II-ра група - изпълнители над 16 навършени години. 

 

Наградите са осигурени от Община Свиленград и ще се присъдят  в следните 

категории: танцов състав, ансамбъл, певческа група - автентичен фолклор, певческа 

група - обработен фолклор, индивидуален изпълнител певец и индивидуален 

изпълнител инструменталист; 

 

Наградите във всяка категория са следните: 

 3-то място – Диплом и бронзов медал 

 2-ро място – Диплом и сребърен медал 

 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия. 

 

Журито си запазва правото да не присъди  всички предвидени награди. 

Всички участници във фестивала получават грамота.  

 

За контакти и повече информация: 

тел: 0379 71371, 0886000723; e-mail: prosveta1870_projekt@abv.bg 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИ  

 

 

№ Име,Фамилия 

Дата и година на 

раждане на 

участник до 16 

навършени години 

Дата и година на 

раждане на 

участник над 16 

навършени години 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

Международен фолклорен фестивал “Песни и танци без граници”- Свиленград, 2014 

06.06.2014 г.- 08.06.2014 г. 

Наименование на колектива  

Област  

Община  

Град/село  

Пощенски код  

Адрес  

Телефон  

Факс  

Е-mail  

Художествен ръководител  

Лице за контакти  

Брой участници  

В кои дни желаете да 

участвате 

 

Дата на пристигане  

Дата на отпътуване  

РЕПЕРТОАР 

Наименование на отделните 

изпълнения 

/музика, текст, обработка, 

хореография, постановка, 

времетраене, съпровод/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краен срок за подаване на заявките 26.05.2014 г. по e-mail или по пощата на адрес: 

6500 , гр.Свиленград, обл. Хасково, бул. ”България № 69 а  

НЧ «Просвета-1870» 

e-mail: : prosveta1870_projekt@abv.bg, 

тел: 0379 71371;  

        0886000723 
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                                                   Хотели 
№ Наименование  на обекта Адрес на  обекта телефони 

1. Семеен хотел  с.Кап.Андреево, 

ул.”Тракия”  

0887688572 

2. Общежитие на СМК Свиленград 0886443158 

3. Общежитие на общ. 

предприятие 

 Свиленград 0879300920 

4. къщи за гости -Мезек село Мезек 088956667 

5. Хотел”Тракия” гр.Свиленград 

ул”Ален мак” 

0888671415 

6. Хотел”Дан Колов” гр.Свиленград 

ул.”Ген.Скобелев” 

0379 64595 

0878764883 

7. Сам. стаи ”Рай” гр.Свиленград 

ул.”Хр.Смирненски” 

0886305716 

8. Хотел “Централ”*** гр.Свиленград 

ул.”Гоце Делчев” 

0379 70320 

9. Хотел”Джордж”*** гр.Свиленград 

ул.”Сепемврийци” 

0379 71797 

10. Пансион”Елит”** гр.Свиленград 

бул.”България” 

0379 71577 

0885332218 

11. Хотел Виктория Свиленград 

ул. Рила № 4 

0379 66765 

0886612060 

12. Хотел”Свилена”* гр.Свиленград 

пл.”Свилена” 

0889522067 

0379 71695    

13. Хотел”ТНМ”* гр.Свиленград 

ул.”Ал.стамболийски” 

0889522067 

037977741;  

14. Хотел”Галакси* гр.Свиленград 

ул. Одрин №8 

0888707217 

0379 71942 

15. комплекс Дженерал**   с.Мезек 088956667 

16. хотел Пачов Свиленград 0878881894 

17. хотел Роял 6-ти септември 0379 71173 

0887735388 

18 Стаи за гости Т. Димитрова Свиленград 0898767193 

19 Стаи за гости Чикичев Свиленград 0379 71406 

20 Семеен хотел Понтос*** Свиленград ул.”Иван Мангъфов” №10 0887132210 

21 комплекс хотел-ресторант 

Водопада** 

Свиленград 

ул. д-р Стр. Дочков 

037963009 

0879887829 

22 хотел Турист * Свиленград 

кв.Гебран до стадиона 

0876060201 

23 Хотел Виктория** Свиленград 

ул.”Рила № 4 

037966765 

24 хотел Париш** Свиленград 

ул.Камчия 1 

037990000 

0888357272 

25 семеен хотел Нешева Свиленград 

ул.Ст.Стамболов 51 

0887246068 

26 семеен хотел Вера и син Свиленград 

ул.Родопи № 2 

037966972 

27 пансион Любенов Свиленград 

ул.Волгоград №8 

0879681848 

28 самостоятелни стаи Изгрев Свиленград 

ул.Хр. Смирненски 3 

037964030 

29 самостоятелни стаи Свети 

Никола 

Свиленград 

ул.Ст. Стамболов 36 

0888717797 

    



 
СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ 

за участниците в ММФ „Песни и танци без граници” 

ЕДНОДНЕВНО ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО ОДРИН 

/По българските свети места и паметници на културата в турския 

град Edirne/ 

ВАЛИДНА ЗА ДАТИТЕ: 6, 7, 8  юни 2014 година 

 

Тръгване от Свиленград в 8:00 часа от площад „Свилена”. 

Преминаване през ГКПП-Капитан Андреево и Капъкуле. Пристигане 

в гр.Одрин-преустроен от древното тракийско селище Ускудама в 

град Адрианополиот римския император Адриан през 125 г. 

Посещение на някогашната Първа българска реална мъжка гимназия 

”Д-р П.Берон”-един от духовните центрове на Тракия през 19-и век. 

Разглеждане на паметника „Лозана” и старата ж.п. гара Караагач-сега 

ректорат на Тракийския университет.Разглеждане на музея на 

Балканската война на форта Айваз баба и паметника на защитника на 

Одрин-Шукри паша.Посещение на българските църкви «Свети 

Георги» и Свети Константин и Елена». Посещение на джамията  

„Султан Селимие”-16 век, дело на архитекта Мимар Синан-един от 

символите на Одрин, намира се в центъра на 125 хилядния град и 

представлява паметник на ислямската архитектура.Посещение на 

музея на здравето. Преминаване по моста над трите реки: Арда, 

Тунджа и Марица. 

 Възможност за шопинг-посещение на покритата чаршия и 

главната търговска улица.Тръгване обратно за България около 16:00 

часа.Необходим е задграничен паспорт.За лица под 18 години се 

изисква и нотариално заверено пълномощно от двамата 

родители. 
Цена на екскурзията: 19 лева. 

В цената влиза: пътуване с луксозен автобус,суха храна и 

екскурзоводско обслужване. 

Валута в Турция: турски лири,евро,  на някои места може да се 

пазарува и с левове. 

                           

                                   ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ ДО 

 ГРАД  АЛЕКСАНДРУПОЛИ - ГЪРЦИЯ 

 

ЕДНО ВЪЛНУВАЩО ПЪТУВАНЕ ДО МОРСКАТА СТОЛИЦА 

НА ГРЪЦКА ТРАКИЯ 

ВАЛИДНА ЗА ДАТИТЕ: 6, 7  юни 2014 година 

 

Тръгване от Свиленград в 8:00 часа от площад „Свилена”. 

Преминаване през ГКПП „К.П.Войвода”.Пътуване през област Еврос 

/по името на река Марица/ с административен център град 

Александруполи. Малкото рибарско селище Сали прераства в град 

след 1870 г., когато е прокарана ж.п. линията и жителите на Енос се 

преселват тук. Живописен град, чийто околности са изпъстрени с 

пещери. Изграден като град Стара Загора с прави улици. Символите 

на днешния областен център са морския фар от 1880 г.и църквата „С. 

Н.Чудотворец”. Александруполи /Деде агач/ наброява вече 52 000 

жители. В близост се намира вулканичния остров Самотраки. При 

ясно време най-добре се наблюдава от залива Агия Параскеви. Този 

залив е най-добрия за плаж и там се намира женски манастир, който е 

разположен сред живописни маслинови горички и алеи от зокуми. 

Тук в Макри се намира и пътеката, която води към пътеката на 

митичния звяр Циклопа, тук е и креслото на Одисей.Следва време за 

шопинг на достъпни цени във верига магазини LDL. Преминаване 

през Орестиада , Димотика-градът с двойните крепостни стени, 

където Мурад Първи построява първата на Балканите и в Европа 

джамия при своя завоевателен поход към Европа. На връщане 

посещение и разглеждане на града на коприната-Суфли. Тръгване 

обратно за България около 16:00 часа. За лица притежаващи лична 

карта  не е необходим  задграничен паспорт-границата се преминава 

само с лична карта. За лица под 18 години се изисква и нотариално 

заверено пълномощно от двамата родители и задграничен 

паспорт, ако не притежават лична карта.Цена на екскурзията: 29 

лева. Валута в Гърция: само  Евро. 

В цената влиза: пътуване с луксозен автобус и екскурзоводско 

обслужване. 



 

ЕДНОДНЕВНО ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО СЕЛО МЕЗЕК 

ВАЛИДНА ЗА ДАТИТЕ: 6, 7, 8  юни 2014 година 

Община Свиленград е една от най–богатите в Хасковска област на 

културно – исторически паметници от всички епохи.  

Село Мезек е разположено на  10 км югоизточно от Свиленград, 

Около селото има два интересни обекта за посещение. 

Средновековна крепост/XI – XIIв./- издигаща се на  запад над 

селото.Една от най -добре запазените средновековни крепости по 

нашите земи. 

Около и вътре в крепоста е разположен Средновековен 

атракцион, който пресъздава  епохата и духа на средновековието. 

Той предлага следните атракции и забавления: стрелба с лък, 

арбалет и ласо, военен лагер, арт фото, пикник, откриване на 

съкровище, средновековен шах, тематични кътове и мн. др. 

Тракийска куполна гробница край с.Мезек IV в. пр. 

Хр./  принадлежи  към едно от най-монументалните съоръжения от 

този тип, открити в земите на древна Тракия.Вътре в гробницата са 

поставени холографски изображения на предметите намерени в нея. 

Пътят към гробницата е изрисуван с 3D изображения от епохата на 

траките. 

 Входни такси за комбинирано посещение на: 

Тракийска куполна гробница, Средновековна крепост и Атракцион 

-за ученици, студенти и посетители над 60 год възраст-2,50 лв 

-възрастни-4,00 лева 

-две беседи-8 лева 

-Обличане на костюми и снимки със собствен фотоапарат-3,00 лева 

-Обличане на костюми и предоставяне на снимки с фотоапарат на 

атракциона-5 лева 

-Пейнтбол-10 лева 

-Стрелба -5,00 лева 

Организаторите могат да осигурят и превоз. 
             
 

ЗАЯВКА 

за посещение на ........................................................... 

                            /посочете избрания от вас маршрут/ 

 

Наименование на колектива.............................................................. 

.............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

Адрес:.................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

Лице за контакти,телефон, e-mail:...................................................... 

............................................................................................................... 

.............................................................................................................. 

 

Колко човека ще пътуват:................................................................... 

 

 

На коя дата желаете да посетите избрания от вас маршрут............ 

............................................................................................................... 

Допълнителна информация: 



 

 

 

 

 


