
 

 

V. РЪКОВОДСТВО И ФИНАНСИРАНЕ 

1. Подготовката и провеждането на конкурса се извършва от 

организационен комитет. 

2. Конкурсът се финансира от Община Тервел. 

 

Нововъзникнали въпроси се решават от организационното бюро в 

духа на настоящия регламент. 

 

Контакти за кореспонденция и справки: 

 

а) Община Тервел, Дирекция „Образование, култура, младежки 

дейности и ритуали“ 

Лице за контакт Севдалина Колева 

Тел. 05751/2085, факс: 05751/2391 

e-mail: kultura_tervel@abv.bg 

9450 гр. Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №8 

 

б) НЧ „Димитър Дончев-Доктора-1893” 

Светлин Марков 

тел. 05751/2177 

9450 гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух” №36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

НА ТРАДИЦИОННА ДОБРУДЖАНСКА 

НАРОДНА ПЕСЕН „КАЛИНКА ВЪЛЧЕВА” 

ГРАД ТЕРВЕЛ 

 

ОРГАНИЗАТОРИ: 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ и НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  

„ДИМИТЪР ДОНЧЕВ-ДОКТОРА-1893” 

 

Организационен комитет на конкурса: 

 

Председател:    Членове:  Дияна Илиева         

инж. Живко Георгиев – Кмет        Севдалина Колева   

на Община Тервел           Светлин Марков 

 

 

 

mailto:kultura_tervel@abv.bg


РЕГЛАМЕНТ 

 

І. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА 

1. Съхраняването и популяризирането на традиционната 

добруджанска народна песен. 

2. Предоставяне възможност за изява на млади изпълнители, 

издирване на непознати добруджански народни песни. 

 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1. Участието в конкурса е индивидуално и колективно. 

2. Изпълнителите се разделят в пет възрастови групи: 

ПЪРВА ГРУПА – индивидуални изпълнители от 5 до 9 

години 

ВТОРА ГРУПА – индивидуални изпълнители от 10 до 14 

години 

ТРЕТА ГРУПА – индивидуални изпълнители от 15 до 19 

години 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – индивидуални изпълнители над  20 

години 

ПЕТА ГРУПА – колективи.  

От един колектив право на индивидуално участие има само 

един индивидуален изпълнител. 

3. Кандидатите изпълняват песните: без съпровод, със 

съпровод на инструмент или инструментална група. 

Желателно е съпроводът да е от български народни 

инструменти. Не се допуска сингбек. 

4. Всеки изпълнител пее две песни до 8 минути 

а) една от репертоара на Калинка Вълчева; 

б) добруджанска народна песен по избор. 

5. Всички участници са облечени в народни носии. 

6. Кандидатите попълват заявка за участие по приложения 

образец. Желателно е общини, читалища, училища да 

изпращат обши заявки. 

7. Разходите за пътни, нощувки и храна са за сметка на 

участниците. 

8. По време на конкурсната програма и гала-концерта право на 

фотозаснимане, аудио и видеозаписи имат само 

представители на организационния комитет. 

 

ІІІ. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Прослушването и класирането на участниците се извършва 

от жури, съставено от фолклористи и музикални дейци. 

Почетен председател на журито е Калинка Вълчева. 

2. Изпълнителите се класират по регламент. Във всяка група 

се присъждат първа, втора и трета награда. На най-яркото 

дарование се присъжда голямата награда на конкурса 

„Калинка Вълчева”.  

3. Всички изпълнители получават грамота за участие. 

4. По решение на журито, в някоя от категориите могат да 

бъдат класирани и повече от един изпълнител. В този 

случай обявената награда се поделя между отличените. 

Журито има право и да не присъди определена награда. 

5. Решението на журито е окончателно. 

 

ІV. НАГРАДИ 

1. Класираните участници получават: 

ГОЛЯМАТА НАГРАДА „КАЛИНКА ВЪЛЧЕВА” – 200лв. и 

диплом; 

НАГРАДИ ЗА ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ: 

Първа награда – 90лв. и диплом; 

Втора награда – 70лв. и диплом; 

Трета награда – 60лв. и диплом. 

2. Носителите на първа, втора и трета награда получават 

званието „Лауреат на конкурса Калинка Вълчева”. 

 


