
 
 
 

 

ОРГАНИЗАТОРИ 
 

КЛУБ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ "БАЛКАНДЖИИ" - ГАБРОВО 

ФОНДАЦИЯ "ЗАЕДНО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО" 

И ПРИКЛЮЧЕНСКИ ПАРК "НЕЗАБРАВКА" - ГР. ГАБРОВО 

 
 

ПАРТНЬОРИ 
  

Община Габрово 

НЧ „Св.Св. Кирил и Методий -1928” – Габрово 



ОРГАНИЗАТОРИ  
Милчо Милев - Организатор на фестивала. Тел.: 0893 393 379; Христо Колев - Ръководител на клуб за народни 

танци "Балканджии" - гр. Габрово Тел.: 0878 823 998;  web: www.park-nezabravka.com  
 e-mail: balkandjiisko.nadigravane@gmail.com  

 

ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "БАЛКАНДЖИЙСКО 

НАДИГРАВАНЕ - НА ХОРОТО ПО ТЕРЛИЦИ" 2018  

 

 

 
Статут на фестивала 

  Национален фолклорен фестивал „Балканджийско надиграване – 
на хорото по терлици“ е фестивал без конкурсен характер и без такса за 
участие. 
  

Цели на фестивала 
  „Балканджийско надиграване – на хорото по терлици“ е фестивал 
за любителски състави и индивидуални изпълнители. 
Ще бъде проведен за шести пореден път на 22 септември 2018 г. от 10.00 
часа в Приключенски парк „Незабравка“ – община Габрово, с. Поповци. 

Фестивалът е традиционна проява, чиято основна цел е: 
– Да събира самодейни клубове и индивидуални изпълнители на 
народни танци от цялата страна, да ги обединява в една обща изява, да 
ги популяризира; 
– Да обогатява културния живот на региона; 
– Да съхранява и разпространява българския танцов фолклор сред 
различни възрастови групи; 
– Да популяризира град Габрово като туристическа дестинация, която 
съхранява и обогатява фолклорното наследство на България. 
  

Регламент 
  Фестивалът „Балканджийско надиграване – на хорото по терлици“ 
има два модула: 
1. Представят се хора по избор в рамките до 6-7 минути. 
2. Надиграване по двойки на ръченица от Тракийска, Добруджанска, 
Северняшка, Шопска област. 

Участието в надиграването по двойки на ръченица е по желание. 
Всеки клуб определя двойка или двойки за участие в надиграването 

на ръченица. 
За победителите в надиграването по двойки са предвидени 

специални награди. 
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Общи условия за участие 

 
Фестивалът ще се проведе на 22 септември 2018 г. в Приключенски 

парк „Незабравка“ – с. Поповци, община Габрово. 
 
10:10 ч. – Теглене на жребий за участие във фестивала 
10:30 ч. – Официално откриване – на Горската сцена в  

Приключенски парк „Незабравка“ 
10:45 ч. – Начало на Шести национален фолклорен фестивал  

„Балканджийско надиграване – на хорото по терлици“ 2018 г. 
 

1. Във фестивала „Балканджийско надиграване – на хорото по 
терлици“ имат право на участие любителски състави и индивидуални 
изпълнители на народни танци и хора от цяла България. 

2. Фестивалът няма състезателен характер и е без такса за участие. 
3. Облеклото за представянето е по желание на участниците. 
4. Няма ограничения във възрастта. 
5. Редът за представяне на групите се определя от жребий преди  

началото на програмата. 
6. Всеки участник в надиграването трябва да носи електронен  

носител със запис на фолклорната музика, върху която ще  
танцува. Изпробва се преди началото на програмата. 

7. Присъждат се специални и поощрителни подаръци. 
 

– Приключенски парк „Незабравка“ има обособен голям безплатен 
паркинг за автомобили и автобуси. 
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Осигурена е празнична вечеря и места за настаняване на 
участниците. 

 
Цена за празнична вечеря – 20 лв. на човек. 
Цена за нощувка /без закуска/ – 20 лв. на човек. 
 

* Празничната вечеря ще бъде на открито в Приключенски парк 
„Незабравка“. 
** Цената за нощувка е на човек при настаняване в двойна стая. При 
изчерпване на местата в семеен хотел „Незабравка“, участниците ще 
бъдат настанявани в други хотели в град Габрово на същите цени и 
условия. 
 Поради големия брой клубове, средно през годините около 40, тази 

година ограничаваме изпълненията по време до 6-7 мин. 
 Ние ще организираме настаняването на групите за нощуване, както е 

било досега. Имаме уговорки с хотелите на преференциални цени от 
20 лв. Ръководителите трябва да ни дадат точните бройки на 
участниците и да ни информират при тяхна промяна. 
Ръководителите заплащат нощувките на място в хотела, в който са 
настанени по предварително заявените бройки. 

 Заплащането на вечерята е по време на фестивала. 
  

Място на провеждане 
Горската сцена на Приключенски парк „Незабравка“ – Габрово, с. 

Поповци, е свободна зона за множество мероприятия с образователен, 
културен и спортен характер. Предоставя се за провеждане на фестивали, 
концерти, конференции и семинари. 
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 парк „Незабравка“ има подходящите условия и опит в 
провеждането на събития от национален формат. 
  

http://www.nezabravka.net/
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Заявки за участие  
Заявки за участие ще се приемат до 10 септември 2018 г. 

(препоръчителна дата) на посочения e-mail: 
 balkandjiisko.nadigravane@gmail.com 
  

Естествено, ако някой клуб закъснее с датата за заявка, няма да го 
върнем, но по традиция ще го пуснем на „хорото по терлици“. 
 
Или спазвайте датата, или плетете терлици  
 

За въпроси, свързани с фестивала:  
 
Милчо Милев 
Организатор на фестивала 
тел.: 0893 393 379  
 
Христо Колев 
Ръководител на клуб за народни танци "Балканджии" - гр. Габрово  
тел.: 0878 823 998  
 

За повече информация, посетете нашата Facebook страница:  
https://www.facebook.com/BalkandjiiskoNadigravane   
 
или посетете сайт:  
http://www.park-nezabravka.com  
 

https://www.facebook.com/BalkandjiiskoNadigravane
http://www.park-nezabravka.com/

