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Р Е Г Л А М Е Н Т 

 

на 53-тото издание на фолклорния събор  

“Песни и танци от слънчева Добруджа” – Дебрене 2022 г. 

 

25 юни от 9.30 ч. в местността Славната канара край село Дебрене 

 

 

І. Общи  положения  

   ● Фолклорният събор „Песни и танци от слънчева Добруджа” е ежегоден 

празник с десетилетна история на уникалните, вечно живи и неизчерпаеми в 

многообразието си фолклорни традиции. 

  ● Целта на фолклорния събор „Песни и танци от слънчева Добруджа” е: 

   - да съхранява и популяризира добруджанското фолклорно наследство;                       

   - да стимулира интереса и любовта на поколенията към българското народно 

творчество;  

  - да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора.  

  ● Фолклорният събор „Песни и танци от слънчева Добруджа” за поредна 

година е включен в Националния културен календар на България.  

 

ІІ. Организатори 

  ● Организатор и домакин на фолклорния събор „Песни и танци от слънчева 

Добруджа” е Oбщина Добричка.  

  ● Ръководството‚ координацията и контролът се осъществяват от 

Организационен комитет с председател кмета на Община Добричка. 

  ● Традиционният фолклорен събор „Песни и танци от слънчева Добруджа” - 

Дебрене 2022 г. се провежда в рамките на празника на Община Добричка. 

 

ІІІ. Условия  за  участие 

  ● Участието във фолклорния събор „Песни и танци от  слънчева  Добруджа” 

е доброволно. В него могат да се изявяват певци, инструменталисти, танцьори, 

разказвачи, певчески и танцови състави, групи за народни обичаи, оркестри и 

ансамбли, които изпълняват автентичен и обработен фолклор. 

   ● Фестивалът няма  възрастови  ограничения. 

   ● Във фолклорния събор се допускат самодейни състави, ансамбли, клубове, 

групи и солови изпълнители. 
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  ● Във фолклорния събор „Песни и танци от слънчева Добруджа” могат да  

участват и чуждестранни състави, изпълняващи автентичен и обработен български 

фолклор. 

         ● В рамките на фестивала ще се проведе конкурс „Най-красива народна 

носия“. Народните носии от различни фолклорни области ще се представят чрез 

дефиле на участниците и подробно описание на носията. Желаещите да участват в 

конкурса трябва да изпратят подробно описание на носиите, които ще представят 

/женска, мъжка или и двете/, прикрепено към заявката за участие. Особеностите на 

носиите се представят от самите участници.  

 

ІV. Правила за  участие 

   1.Участниците във фолклорния събор „Песни и танци от слънчева Добруджа” 

представят своята програма при следния регламент:   

   ● Колективите за народни обичаи представят обичай до 8 минути; 

   ● Певчески групи, танцови състави, ансамбли за обработен фолклор, клубове 

за автентичен и обработен фолклор се представят с до две изпълнения до 8 минути; 

   ● Инструменталните групи се представят с до две изпълнения до 5 минути; 

   ● Индивидуалните изпълнители – певци и инструменталисти, се представят с 

до две изпълнения до 3 минути. Певците изпълняват по свой избор две песни – 

една бавна до два куплета и една бърза песен в рамките на 3 минути за двете 

изпълнения; 

  ● Разказвачи на народни предания‚ легенди‚ читанки и други - до 4 минути; 

   ● Дуети‚ триа‚ квартети - до 4 минут; 

   ● Съпроводът трябва да бъде с български народни инструменти - кавал, 

гайда, гъдулка, тамбура, свирка, тъпан и акордеон; 

  ● Допуска се участие без музикален съпровод, на живо – акапелно; 

   ● Изпълненията на плейбек няма да бъдат оценявани и да участват в 

класиране; 

   ● Редът за участие се определя от Организационния комитет. 

          2. Участниците в конкурса представят народната носия до 3 минути. 

      3. Организаторите си запазват правото за промени предвид евентуалното 

въвеждане и прилагане на нови противоепидемични мерки.  

4. Организаторите си запазват правото за промени на времетраенето на 

изявата, в зависимост от броя на заявките за участие. 

 

V. Изисквания към заявките за участие в събора „Песни и танци от слънчева 

Добруджа” 

   ● Желателно е организации, читалища, училища да изпращат общи заявки, 

съобразно посочения образец  чрез общините. 

   ● Необходимо е те да съдържат следната информация: 

   - Вид на колектива‚ наименование на изпълненията‚ времетраене; 

    - Художествен ръководител – телефон, данни за обратна връзка; 

   - Брой участници; 
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    - Имената‚ възрастта на индивидуалните изпълнители‚ вид и наименование 

на изпълнението. 

   ● Заявките да се изпращат в срок до 27.05.2022 г. на адрес или  

e-mail. 

 9300 гр. Добрич, ул. „Независимост” № 20  

 Община Добричка 

          Отдел  „Хуманитарни дейности” 

 E-mail: obshtina@dobrichka.bg 

                                

        ● Заявки за участие в събора могат да бъдат подадени и онлайн в секция  

„Култура”, подсекция фолклорен фестивал „Песни и танци от слънчева Добруджа” 

директно на сайта на Община Добричка на електронен адрес www.dobrichka.bg. 

   ● Заявки, получени след регламентирания срок, както и такива, които не носят 

пълна информация, се оставят без последствия. 

 

VІ. Журиране и награди 

    ● Съборът има конкурсен характер.  

   ● Изпълненията на участниците във фолклорния събор „Песни и танци от 

слънчева Добруджа” се оценяват от жури, включващо специалисти в областта на 

фолклорното изкуство /хореографи, композитори и етнографи/. 

   ● На всички класирани индивидуални изпълнители и групи се присъждат 

грамота от името на председателя на Организационния комитет и парични награди.  

  ● Всички индивидуални изпълнители и групи получават грамота за участие. 

    ● Наградният фонд се осигурява от Община Добричка. 

 

VІІ. Допълнителни  разпоредби  

   ● Разходите за пътни, нощувки и храна са за сметка на участниците във 

фолклорния събор „Песни и танци от слънчева Добруджа”. 

   ● Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират и записват 

изпълненията с цел създаване на архив и реклама на събора, без да заплащат права 

и обезщетения. 

 

VІІІ. Контакти 
 9300 гр.Добрич,  ул. „Независимост” № 20 

 Община Добричка  

          Отдел „Хуманитарни  дейности” 

 Наташа Захариева – началник отдел „Хуманитарни дейности“  

          058/ 601 311; 0885/145413 

 E-mail: obshtina@dobrichka.bg 
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