
 
 
 
 
 

ПЪРВИ  ФОЛКЛОРЕН  ФЕСТИВАЛ 
„РАВНИНАТА НА ЛОЗИТЕ И ДУНАВА ПЕЕ И ТАНЦУВА” 2022 

с. НОВО СЕЛО 
1-2 ЮЛИ 2022 г. 

 
Статут на фестивала 
 
Организатор: НЧ „Земеделец-1874”   
 
Целта на фестивала: Да популяризира българския фолклор. Да опазва и 
съхранява фолклорните традиции и обичаи. Да спомага за развитието на 
фолклорното творчество.  
 
Участници: Любителски колективи и индивидуални изпълнители, 
представящи автентичен и обработен танцов, песенен фолклор. 
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 
 
Фестивалът няма състезателен характер.  
 
РАЗДЕЛИ: 
 
І. ПЕСЕНЕН ФОЛКЛОР 
1.1. Автентичен фолклор – колективни състави  и камерни състави. 
1.2. Обработен фолклор – колективни състави и камерни състави. 
 
ІІ. ТАНЦОВ ФОЛКЛОР 
2.1 Танцови състави: 
 
ІІІ. ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ 
Времетраене: Всяка организация има право на времетраене до 10 /десет/ 
минути, независимо от вида на изпълнението, групите или съставите, 
представящи тази организация. 



      Програма: 
1. Ден първи-01.07.2022г. 

Читалище „Земеделец-1874“ организира състезание по риболов с 
начален час 9.00ч. и край 20.00ч. Състезанието ще се проведе на 
плажната ивица на река Дунав в с. Ново село. Уловената риба ще бъде 
приготвена на рибни ястия за участниците и гостите на фестивала. 

2. Ден втори-02.07.2022г. 
 17.30 ч-откриване на Първият фестивал 
  

„РАВНИНАТА НА ЛОЗИТИ И ДУНАВА ПЕЕ И ТАНЦУВА” 2022 
с. НОВО СЕЛО 

 
          18.00 ч-концертна програма на фестивала 
  На участниците във фестивала ще бъдат предоставени шатри, където да 
представят приготвени от тях традиционни местни ястия. 

 
Специални условия:  
 
1. Организационният комитет си запазва правото да записва изпълненията 
или части от тях за архива на фестивала, без да дължи заплащане на права 
за това. 
2. Музикалният съпровод трябва да е на  CD или FLASH – памет, в случай, че 
няма оркестър. 
3. Ще се следи стриктно дали се спазва точно реглмента на изпълненията и 
тяхната продължителност. 
4. Желания за промени в изпълненията, техния вид и заглавие се правят до 
последния ден на получаване на заявките - 31.04.2022г. 
5. Всички разходи за пътни са за сметка на участниците. 
6. За фестивала „Равнината на лозите пее и танцува” не се изисква такса 
участие.  
 
7. Заявки се приемат до 31.04.2022 г. 

 
Заявки за фестивала се получават на адрес: e-mail: chitalishte_n.selo@abv.bg 

 
Лица за контакти: 

Любка Ангелова- секретар тел.0882424976 
Милена Борисова- организатор тел.0893293674 


