
      Фестивалът се провежда  

     под патронажа на кмета на  

     община Горна Малина 

    инж. Ангел Жиланов 

XV  

РЕГИОНАЛЕН  

ФЕСТИВАЛ 

 
„КОЙТО СЕ СМЕЕ,  

ДЪЛГО ЖИВЕЕ” 

 

1 АПРИЛ 2019 ГОДИНА 
  

СЕЛО БАЙЛОВО  

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

 СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

РЕГЛАМЕНТ 
 

ЦЕЛ - да съхранява и популяризира българския 

народен и съвременен хумор. 

УЧАСТНИЦИ – самодейни състави или  

индивидуални изпълнители с право на изпълнение 

до 2 песни в рамките на 5 мин.;  2 танца  в 

рамките до 10 минути и словесен хумор до 10 

минути. Всяка организация има право на 

времетраене до 20 мин., независимо от вида на 

изпълнението, групите или съставите, 

представящи организацията.  

РАЗДЕЛИ – хумористична песен, хумористичен 

танц, словесен хумор. 

КАТЕГОРИИ –  I- ва възрастова група до 16 год. 

и  II- ра възрастова група над 16 год. 

ПРОГРАМА  

09:30 – 10:00 часа – регистрация на участниците 

и получаване на закуска и минерална вода от 

организаторите ; 

10.00 – 10:20 часа – откриване  на фестивала; 

10:30 – 14:30 часа– конкурсна програма на 

участниците; 

14:30 – 15:00 часа– работа на журито и свободно 

време (безплатно посещение на  музейна 

експозиция “Елин Пелин” за участниците в 

програмата и ръководителите им)  

15:30 часа – обявяване на резултатите, връчване 

на наградите и отпътуване.   

*Програмата може да бъде променяна  в 

зависимост от броя на участията.  

ТРАНСПОРТ – за сметка на участниците 

ЖУРИРАНЕ – изпълненията се оценяват от 

професионално жури и резултатите се обявяват 

след приключване на всички изпълнения. 

НАГРАДИ 

Присъжда се  I, II и III място към всяка 

категория и раздел. 

Специална награда от кмета на община Горна 

Малина инж.  Ангел Жиланов;  

Други специални призове . 

Заявки за участие ще се приемат не по-

късно от 20 март 2019  г.  на адрес: 

       с. Байлово 2133 , обл. Софийска 

       НЧ  „Елин Пелин – 1922” 

       За „Който се смее, дълго живее” 

или на e-mail: chitalishte.bailovo@abv.bg      

За допълнителна информация:  

тел: 0888113990 – Илиана Илиева 

тел: 0876734728 - Анна Цветкова 

ОРГАНИЗАТОРИ: 

 

   ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 
     

СДРУЖЕНИЕ “ЧИТАЛИЩАТА В  

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА - 2015” 
 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  

“ЕЛИН ПЕЛИН-1922” С. БАЙЛОВО 

       

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ 

- Ще се следи стриктно да се спазва 

регламента на изпълненията и тяхната 

продължителност. Всички заявки да бъдат 

попълнени коректно; 

- Изпълненията, които надвишават 

регламентираното време, ще се прекъсват и с 

това изпълнителят ще бъде дисквалифициран; 

- Не се допускат изпълнения, представяни в 

предишни издания на фестивала ; 

- Организационният комитет си запазва 

правото да записва изпълненията за архива на 

фестивала, без да дължи заплащане на права 

за това. 

- За фестивала не се изисква такса за участие 

 

mailto:chitalishte.bailovo@abv.bg

