
 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

НА ХIIІ ДОБРУДЖАНСКИ СЪБОР ТЕРВЕЛ`2014 
 

22 СЕПТЕМВРИ 2014г. 
 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

- Добруджански събор „Тервел” е традиционен празник на уникалните хилядолетни и 

ненадминати в разнообразието си добруджански фолклорни традиции, който се провежда 

всяка четна година на 22 септември. 

- Целта на събора е съхраняването, популяризирането и развитието на добруджанското 

фолклорно наследство - музика, песни, танци; провокирането на интереса и любовта на 

хората от различни възрасти към българското народно творчество; стимулиране 

издирването, съхранението и разпространението на уникалния добруджански фолклор; 

приемственост между поколенията. 

 

ІІ. ОРГАНИЗАТОР 

- Организатор Добруджански събор „Тервел” е Община Тервел. 

 

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

- Участието в Добруджански събор „Тервел” е доброволно; 

- В събора могат да участват индивидуални певци и инструменталисти, певчески и танцови 

състави, групи и оркестри, които изпълняват добруджански фолклор; 

- Допуска се едното изпълнение да е от друга фолклорна област; 

- Няма ограничение във възрастта на участниците; 

- Изпълнителите не заплащат такса за участие; 

- В Добруджански събор „Тервел” могат да участват и чуждестранни състави, които 

изпълняват български фолклор. 

 

ІV. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ 

- Съборът няма конкурсен характер. Провежда се на две естради на центъра на гр. Тервел; 

- Участниците представят репертоара си съобразно следния регламент: 

 Певчески  и танцови групи – по две изпълнения до 8 минути; 

 Оркестри – по две изпълнения до 6 минути; 

 Индивидуални изпълнители – по едно изпълнение до 4 минути. 

- От една институция могат да участват един колектив и един индивидуален изпълнител; 

- Участниците са облечени в народни носии, които са характерни за населеното място, което 

представляват; 

- Желателно е читалища, училища и други организации да изпращат заявки по образец чрез 

общините; 

- Редът на програмата се определя от организаторите и не се променя в деня на Събора; 

- Срокът за подаване на заявките е 08.09.2014 г. на посочения адрес за контакти; 
- Заявки за участие в събора могат да подадени и на електронната поща на Дирекция 

„Образование, култура, младежки дейности и ритуали”: kultura_tervel@abv.bg; 

- Заявки, получени след посочения срок, не се разглеждат. 

 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

- Пътните разходи, нощувки и храна са за сметка на участниците. Организаторите не 

осигуряват места за настаняване; 

- Всички участници, включени в програмата на събора и подали заявки до определения срок, 

получават грамота за добро представяне от Община Тервел; 

- Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълненията, 

без да заплащат права и обезщетения, с цел създаване на архив и реклама на събора.  
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VІ. КОНТАКТИ 

 

 9450 гр. Тервел, обл. Добрич 

 Ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №8 

 Община Тервел, Дирекция „Образование, култура, младежки дейности и ритуали”, кабинет 304 

 Справки и заявки на телефон: 

 05751/ 20-85  

 Факс: 05751/ 23-91 

 e-mail: kultura_tervel@abv.bg 

 Лице за контакти: Севдалина Колева 
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