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Статут на фестивала 
Национален фолклорен фестивал „Фолклорни Пътеки“ е фестивал без 

конкурсен характер и без такса за участие. 
 

Цели на фестивала 
„Фолклорни Пътеки“ е фестивал, който обхваща българския фолклор в 

неговата пъстрота и многообразие.  
Ще бъде проведен за четвърти пореден път на 22 юли 2017 г. в 

Приключенски комплекс „Незабравка“ – община Габрово, с. Поповци. 
 

Фестивалът е ежегодна проява, чиито цели са: 
– Да съхранява, разпространява и развива българското народно творчество 

в неговото многообразие, богатство и колорит; 
– Да представя пъстротата на българското фолклорно изкуство; 
– Да събира изпълнителите и любителите на българския фолклор, като ги 

обединява в една обща изява и ги популяризира; 
– Да осъществява приемственост между поколенията; 
– Да популяризира град Габрово като туристическа дестинация, която 

съхранява и обогатява фолклорното наследство на България.  
 

Регламент 

1. Фестивалът ще се проведе на 22 юли 2017 г. в Приключенски комплекс  
„Незабравка“ – община Габрово, с. Поповци. 

 
2. Във фестивал „Фолклорни Пътеки“ 2017 участие могат да вземат: 

 
– Певчески групи, танцови състави, народни оркестри, ансамбли, 

индивидуални изпълнители, певци и инструменталисти в областта на 
българския фолклор; 
 

– Читалищни колективи за изворен фолклор, които изпълняват народни 
песни и танци, народни обичаи, хумор и др. 

 
3. Фестивалът няма конкурсен характер и е без такса за участие. 
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4. Облеклото за представянето е по желание на участниците. 
 
5. Няма ограничения във възрастта на участниците. 
 
6. Редът за представяне се определя от реда на пристигане на заявките. 
 
7. Всички участници получават грамоти и почетния знак на фестивала. 
 
8. Всички разходи за транспорт, нощувки и дневни са за сметка на 

участниците. 
 
9. Организаторите съдействат за осигуряване на хотели на 

преференциални цени. 
 

10. Заявки за участие ще се приемат до 17 юли 2017 г., включително. 
 

11. Приблизително времетраене на изпълненията: 
– Народни оркестри: 15 мин. 
– Певчески групи: 10 мин. 
– Танцови състави: 15 мин. 
– Ансамбли – свободна програма: 20 мин. 
– Индивидуални изпълнители – певци: 6 мин. 
– Индивидуални изпълнители – инструменталисти: 6 мин. 
– Група за народни обичаи: 10 мин. 
 

12. Изпълнителите си осигуряват музикален съпровод на живо или синбек 
на CD или флаш памет. 
 
 За изложители 
 За първа година фестивалът допуска участие на майстори и 
занаятчии, производители на сувенири и стоки за бита, ръчно 
изработени дрехи, бижута, керамика и други, които желаят да 
предложат изделията си за продажба на гостите и участниците във 
фестивала. Спазването на данъчните и други нормативни изисквания 
е задължение на самия изложител.  
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Организаторите предоставят безплатно експозиционна площ, 
шатра, маса и пейка. За да заявите участие, попълнете заявката, като 
в точка Репертоар /заглавие/ опишете в свободен текст какво 
желаете да представите като изложител на фестивала. 
  Организаторите си запазват правото да не допускат до участие 
изложители, чиито изделия не съответстват на духа и смисъла на 
фолклорния фестивал. 
 

Предварителна програма 

- 10:30 ч. – Официално откриване – на Горската сцена в Приключенски 
парк „Незабравка“ 
-10:45 ч. – Начало на Четвърти национален фолклорен фестивал 
„Фолклорни Пътеки“ 2017 

 
Място на провеждане 

Горската сцена на Приключенски комплекс „Незабравка“ – Габрово, с. 
Поповци е свободна зона за множество събития с образователен, културен и 
спортен характер. Предоставя се за провеждане на фестивали, концерти, 
конференции, семинари, състезания.  

Мястото съчетава в себе си откритото пространство на летен театър, 
който разполага с над 450 седящи места, и красотата и спокойствието на 
природата, сред която е изградено, без да вреди на флората и фауната в 
района. Приключенски комплекс „Незабравка“ има подходящите условия и опит 
в провеждането на събития от национален формат. 
 

Заявки се приемат до 17 юли 2017 г., включително, на посочения 
e-mail: folklorni.pateki@gmail.com 
 

За въпроси, свързани с фестивала: 
Теодора Томова,  Фолклорна група "Вранилчанки" 
Народно читалище "Наука-1902" с. Враниловци 
Тел.: 0885 189 788 
Facebook страница на фестивала: 
https://www.facebook.com/NationalFolkFestivalFolklorniPateki  

http://park-nezabravka.com/
mailto:folklorni.pateki@gmail.com
https://www.facebook.com/NationalFolkFestivalFolklorniPateki

