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УТВЪРДИЛ:

ДИМИТЪР НИКОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

Във фестивала могат да участват български и чуждестранни ансамбли за народни песни и танци.

Организаторите на Фестивала поемат разноските до 30 души на всеки ансамбъл (в това число: ръководители, 

шофьори, преводачи и други лица).

Броят на участниците трябва да бъде до 30 души, в това число ръководители, преводачи, шофьори и други 

служебни лица. Ако колективите включват лица над посочената по-горе цифра /30 души/, поемат за своя сметка 

пребиваването им на фестивала. Групи, пристигнали по-рано или оставащи по-късно от посоченото време 

поемат допълните разходи за нощувка и храна за своя сметка (около 28 евро на човек на ден).

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В

 ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ 

22 - 26 АВГУСТ 2016 г. 

гр. БУРГАС, БЪЛГАРИЯ.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

     От 22 до 26 август 2016 година в град Бургас ще се проведе 44-ият Международен фолклорен 

фестивал под надслов: 

 “Да съхраним завещаното от дедите ни и го предадем на децата си!”.

     Най-старият Международен фолклорен фестивал в България е основан през 1965 година и в своето 

съществуване е завоювал международен авторитет с професионализма и автентичността на 

традиционното богатство на народите. 

      Община Бургас има удоволствието да покани Вашия колектив или да получи предложение за 

състав, отговарящ на изискванията в Регламента на 44-тия Международен фолклорен фестивал.

Ансамблите, които желаят да участват в 44-ти Международен фолклорен фестивал - Бургас 2016, трябва да 

изпратят писмена заявка до 20 февруари 2016 г. на пощенски адрес; или имейл адрес: 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

8000  БУРГАС

УЛ. “АЛЕКСАНДРОВСКА”  № 26

ОБЩИНА  БУРГАС

МЕЖДУНАРОДЕН  ФОЛКЛОРЕН  ФЕСТИВАЛ

Факс: 056/ 84 42 74

E-mail:  mff_burgas@abv.bg

Заявката трябва да съдържа следните материали:

- кратко представяне на ансамбъла на английски език (max. 1000 символа);

- описание на танците – приблизително 5 реда за всеки танц;

- актуален видеозапис (DVD, формати - AVI, MPEG4, DIVX) с изпълнение на ансамбъла (в т.ч. оркестъра) с 

времетраене не по-малко от 15 минути;

- минимум 3 бр. качествени цветни снимки (CMYK, резолюция - 300dpi; размери – височина не по-малко от 15 

см; формати - TIFF, EPS, JPG, PNG);

- кратък видеоматериал (до 5 мин.) за града и страната на участниците;

- точен адрес, телефон, факс и Е-mail адрес за кореспонденция.

Организационният комитет поема разноските на ансамблите за пребиваване в Бургас по време на фестивала - 

настаняване и храна от 15,00 ч. на 21 август 2016 г. до 10,00 ч. на 27 август 2016 г.

Пътните разходи до гр. Бургас и обратно са за сметка на участниците. 

До 1 март 2016 г. Организационният комитет ще изпрати официални покани на ансамблите, утвърдени за участие във 

фестивала. Одобрен състав, непотвърдил участието си до 10 март, автоматично отпада от фестивала като се замества 

от друг. 

За участието си във фестивала ансамблите трябва да подготвят  следните варианти на програми:

• две програми за Откриване и Закриване до 7 минути;

• фрагменти за дефилета 3-5 минути;

• блок-програма от 20 минути;

• концертна програма 45 минути;

Организационният комитет приема за редовни кандидати само Ансамблите, изпратили необходимите материали 

до обявените срокове по регламент.

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

БУРГАС

22 – 26 август 2016 г.
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20. Организационният комитет запазва правото си за промени по време на фестивала. Всички участващи групи 

трябва да са съгласни с това правило. 

Фестивалът ще осигури медицинско обслужване при спешни случаи и възникнали инциденти. Фестивалът не носи 

отговорност за медицинска помощ преди неговото начало. 

Настаняването е в хотел-почивна база в стаи за 2, 3 или 4 души и включва храна за целия период на Фестивала.

Информация за специални изисквания към храната (по здравословни или религиозни причини) да се подаде на 

организаторите 15 дни преди започване на фестивала. 

Фестивалът не поема ангажименти за настаняване и храна след приключване на фестивалния период. Групите трябва 

да напуснат хотела на 27 август след закуска. 

Фестивалът предвижда свободно време за почивка на групата. В свободното време ще бъде предложена културна и 

туристическа програма.

Всяко специално изискване на Ансамбъла ще се разглежда според обстоятелствата.

Във фестивала не се допускат колективи, участвали през предходната  година.

Предвижда се размяна на подаръци с организаторите. Ръководител, преводач и двама изпълнители в национални носии 

ще вземат участие в официална среща с представители на местната власт.

Индивидуалната програма на съставите, се връчва в деня на пристигането им.

Всички групи ще получат диплом за участието си във фестивала.

Ансамбълът трябва да представи програмата си с оркестър (музика) на живо.

Фестивалната такса за участие на одобрените състави е равностойността на 600 лева.

Ансамбълът трябва да информира Фестивала за уреждането на пътуването си, както и на визи, ако такива са 

необходими, най-късно до 30 юни 2016 г.

Ансамбълът е задължен да направи медицинска застраховка за членовете на групата за периода на Фестивала, която да 

представи при влизането си в България на съответния граничен пункт.

За откриване и закриване на фестивала, всеки ансамбъл трябва да излъчи една двойка изпълнители за участие в 

репетициите по разучаване на български танц.

Фестивалът осигурява водач-преводач за всеки ансамбъл. 

Фестивалът осигурява на Ансамбъла за времето на неговия престой в България настаняване, изхранване и превоз в 

рамките на фестивалния период.

Възрастта на участниците трябва да е над 15 години. Не се допускат за участие детски групи.


