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СТАТУТ 
  

НА ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ  
 

„ГЕРГЬОВСКИ ЛЮЛКИ”- 2018  
гр.ЛЕВСКИ 

 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фолклорен фестивал „Гергьовски люлки” – 2018 г. се провежда ежегодно 

на 1 май. Фестивалът има  състезателен характер и  цел да издири, съхрани и 

популяризира фолклорното ни наследство и в частност на северняшката 

фолклорна област, да стимулира културните и образователни институции при 

работа с различни възрастови групи в областта на песента, танца и музиката. 

 Участие във фестивала могат да вземат всички групи, състави, 
оркестри, ансамбли, индивидуални изпълнители в областта на 
българския фолклор. 

 Възрастови ограничения за участие няма. Възрастта е от значение 
само в конкурсната програма и при оценяването. 

 Участници от музикални училища или паралелки с профил „Музика“ 
ще бъдат класирани отделно. 

 Ще бъдат декласирани участници, които използват плейбек или не 
спазват регламента за репертоара. 

 При превишаване лимита от време за участие, ще бъде 
прекъснато озвучаването. 

 

1.МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ – град Левски, община Левски 

2.ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ – 1 май 2018 г.(вторник) 

3.ОРГАНИЗАТОРИ – ОБЩИНА ЛЕВСКИ и НЧ „ГЕОРГИ ПАРЦАЛЕВ” 

гр.ЛЕВСКИ 

4. ЧАС НА ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ – 9,00 часа на сцена пред Общината 
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РЕГЛАМЕНТ за УЧАСТИЕ ВЪВ ФОЛКЛОРЕН 

ФЕСТИВАЛ „ГЕРГЬОВСКИ ЛЮЛКИ” гр.ЛЕВСКИ-2018 

 

РАЗДЕЛ „ИЗВОРЕН ФОЛКЛОР”- ПЕСНИ 
 

I. ПЕВЧЕСКИ СЪСТАВИ 
 
група възраст времетраене класиране  

детска  до 18 години 5 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

женска над 18 години 5 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

мъжка над 18 години 5 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

смесена над 18 години 5 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

 
 От състава за изворен фолклор не се допускат за участие повече от 

един индивидуален изпълнител или дует. 
 Да се посочи точната възраст на индивидуалния изпълнител. 

 

     II. ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ  
възраст времетраене класиране 

до 18 години 3 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

над 18 години 3 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

 
 Да се посочи точната възраст на участника. 
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III.  ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – 
ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ  

(кавал, джура гайда, каба гайда, гъдулка, кеменче, тамбура, битов 
тъпан, окарина) 

 
възраст времетраене класиране 

до – 18 години 5 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

над 18 години 5 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

 Да се посочи точната възраст на участника. 
 
IV. НАРОДНИ ОРКЕСТРИ 
 

вид оркестър времетраене класиране 

Битов народен оркестър 
(само от народни 
инструменти) 

5 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

Смесен оркестър 
(от народни и други 
инструменти) 

5 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

Духов оркестър 5 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

 
V. ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ - САМОДЕЙНИ 
 

група времетраене класиране 

Детско-юношески до 18 
години 

15 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

над 18 години 15 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 
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РАЗДЕЛ „ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР”- ПЕСНИ 

 
VI. ПЕВЧЕСКИ СЪСТАВИ ЗА ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР 

Група/народен 
хор/ 

възраст времетраене класиране 

женска над 18 години 6 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

мъжка над 18 години 6 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

смесена над 18 години 6 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

 
 Да се посочи точно композитора на дадената обработена песен/песни. 

 

VII. КАМЕРНИ ПЕВЧЕСКИ ФОРМАЦИИ ЗА ОБРАБОТЕН 
ФОЛКЛОР(дуети, трио, квартите и др.) 
възраст времетраене класиране 

до – 18 години 6 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

над 18 години 6 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

 
VIII. НАРОДНИ ТАНЦИ 
ТАНЦОВИ СЪСТАВИ ЗА ИЗВОРЕН ФОЛКЛОР 

група възраст времетраене класиране 

женска над 18 години 8 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

мъжка над 18 години 8 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

смесена над 18 години 8 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 
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XI.  ТАНЦОВИ СЪСТАВИ ЗА ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР 
 

група възраст времетраене класиране 

детска  до 18 години 10 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

женска над 18 години 10 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

мъжка над 18 години 10 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

смесена над 18 години 10 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

 
 Да се посочи точно автора/хореографията на дадената композиция, танц. 

 

XIII. КЛУБОВЕ ЗА НАРОДНИ ХОРА 
 
( Няма възрастови групи) 
 

група времетраене класиране 

Клуб за народни хора 8 минути I място - медали 
II място - медали 
III място - медали 

 
 

XV. АВТЕНТИЧНА НОСИЯ 
 
Ще бъдат оценявани автентичните носии, с които се 

явяват участниците в разделите за изворен фолклор.  
Отделно ревю на автентична носия няма да се провежда. 
Анотацията на автентичната носия се представя 

предварително заедно със заявката за участие. 
 
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ 
 
1. Награда на Кмета на Община Левски 
2. Награда на журито 
3. Награда на спонсорите 
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 ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ 
 

 Награда за най-артистично изпълнение 
 Награда за най-малък участник 
 Награда за най-възрастен участник 
 Награда – „Откритие на фестивала“ 
 

Всички участници във фестивалната програма получават грамота за 
участие. 

На отличените участници се връчват дипломи и медали. 

 
       Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и 
записват изпълненията с цел създаване на архив и реклама на фестивала 
без да заплащат права и обезщетения. 
     Разходите за пътни и храна са за сметка на участниците. 
 
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ НЕ СЕ ЗАПЛАЩА! 
 
o Желаещите да участват попълват заявка по приложен образец и я изпращат на 

адрес: Община Левски, гр.Левски, бул. „България” № 58, за фестивала 
„Гергьовски люлки” до 20.04.2018 г. или по електронна поща – 
obr_levski@mail.bg 

o  Задължително е посочването на телефон и e-mail за обратна връзка. 
o За всеки състав или индивидуален изпълнител изпратете отделна заявка. 
o Редът на явяването се определя от организаторите, след постъпване на 

заявките. 
o Програмата на фестивала ще бъде предоставена на всички записали се 

участници до 25.04.2018 г. 
 
 

o За контакти и информация:  
o Тел.0650/8-21-01; 0885 372220 – Петя Чолакова-Методиева 
o Тел. 0878 247166 – Мариета Аспарухова 
o Тел. 0884 729085 – Даринка Богданова  

 
Независимо от продължителността на изпълненията в различните 

категории, общото време за  участие на една организация не може да бъде 
повече от 15 минути. 
 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: При непредвидено голям брой участници във фестивала, може 
да се наложи минимално съкращение на репертоара за участие, за което 
организаторите, предварително се извиняват. 
 
 


