
IX МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ 

 „ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ“ 

 

РЕГЛАМЕНТ 
Период  на провеждане: от 29 юни до 03 юли 2021 г. 

Място на провеждане: Курортен комплекс “Албена”, сцената на театър „Албена“ , залата разполага с 

450 места в партера, амфитеатъра и балкона. Размери на сцената 18х12х7м. 

Участници: детски и младежки театрални състави; театрални трупи. 

 

Номинации: драматичен театър; музикален театър; куклен театър.  

Възрастови групи: младша /до 9 г./, средна /10-14 г./, младежи /15-18 г./,  

                                   старша /19-23 г./, смесена и над 24 г. 

Условия за участие: 

1. Всеки състав представя един спектакъл, малка сценична форма или сцена от      

    спектакъл със завършен характер. 

2. За подготовка на сцената, техническа репетиция и представяне на спектакъла пред      

     жури и публика, се предоставят не повече от 90 мин.  

3. Всеки участник от театрален състав има право да участва само в един спектакъл.  

    Участието в повече от един спектакъл се заплаща с такса участие. 

4.  Индивидуални изпълнители се допускат с програма до 10 минути. 

5. Общата програма на фестивала се изготвя предварително. Изменения  в програмата,    

    по време на фестивала, не се допускат. 

6. Фестивалът  има конкурсен характер. Компетентно жури присъжда:  

    „Диплома“, „Диплома на лауреата І, ІІ, ІІІ степен”, „Grand prix”. 

7.  Необходими документи: изпращат се до 22.05.2020г. 

    - заявка за участие, по приложен образец;                  

    - кратка информация за състава и анотация на спектакъла; 

    - инструментални съпроводи на песните и танците.       

Такса участие:  

     - 30 лв.за участник от състав; 

     - 50 лв. за индивидуални изпълнители  

Заплащането се извършва чрез банков превод до 29.05.2021г.  по следната сметка:  

Международен фестивален център „ Приятели на България“: 

Банка ДСК, BIC: STSABGSF, IBAN: BG90STSA93001525957850         

Всички участници във фестивала, настанени в хотел в к.к. „Албена“, чрез „МФЦ – Приятели на 

България“, не заплащат такса участие. 

 

Предлагаме ранни записвания с преференциални цени, за настаняване минимум за 5 нощувки в 

посочения хотел, в зависимост от избрания срок на заплащане до 28.02.2021 г. или до 31.03.2021 г., в 

този случай се заплащат 50% от дължимата сума, останалата част се заплаща на място в к.к. Албена 

при пристигане. 

 

Редовни цени за настаняване минимум за 3 нощувки в посочения хотел със срок на заплащане до 

29.05.2021г. и възможност за резервация и заплащане на място в к.к. Албена            

 

За изпращане на заявки и обсъждане на възникнали въпроси: 

Дима Труфкин – festival_db@abv.bg 

Тел: 02 987 55 68; 0876 792 833 ;  

www.festival-bg.com 

mailto:festival_db@abv.bg
http://www.festival-bg.com/


                                                                                                                           

                 ЦЕНИ С ОТСТЪПКА ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ДО 28 февруари 2021 г. 

        Пакетна цена за  5 / ПЕТ / НОЩУВКИ  за 1 ЧОВЕК  при двойно и тройно настаняване на:  

хотел, пансион 

 

   2 деца    3 деца 2 възрастни 3 възрастни  

КОМПАС,  All Inclusivе      277 лв.      247 лв.      382 лв.      357 лв. 

            Пакетна цена за 5 / ПЕТ / НОЩУВКИ за  СТАЯ на: 

хотел, пансион 

 

1 възрастен 

и 1 дете 

1 възрастен  

и 2 деца 

2 възрастни и 

1 дете 

КОМПАС,  All Inclusivе        558 лв.        760 лв.         845 лв. 

              Пакетна цена  за  5 / ПЕТ / НОЩУВКИ  за СТАЯ при единично настаняване на: 

Хотел, пансион            

Възрастен 

КОМПАС,  All Inclusivе      492 лв. 

Цените включват: 

- настаняване и изхранване по система  All Inclusivе в съответния хотел; 

- такса за участие във фестивала и фестивалните мероприятия (осигуряване на зали, провеждане 

на репетиции, участие във фестивалните концерти, международно жури, награждаване и др.). 

Възрастовите разграничения, свързани с посочените цени, се определят към деня на регистрация 

в хотела: 

- до 12 години – „дете“ 

- над 12 години – „възрастен“ 

Настаняването в хотелите се извършва след 14ч. Стаите се напускат до 12ч. 

При условие, че група от 20 човека пристига и заминава едновременно и се настанява изцяло 

в един хотел, 21-ят  човек от групата се настанява безплатно  в стая с две легла. 

Крайният срок за заплащане е 28.02.2021 г. 

 

  

  



                                                                                      

      
                        ЦЕНИ С ОТСТЪПКА ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ДО 31 март 2021 г. 

 Пакетна цена за  5 / ПЕТ / НОЩУВКИ  за 1 ЧОВЕК  при двойно и тройно настаняване на:  

хотел, пансион 

 

   2 деца    3 деца  2 възрастни    3 възрастни  

КОМПАС,  All Inclusivе     287 лв.     262 лв.       402 лв.        372 лв. 

Пакетна цена за 5 / ПЕТ /  НОЩУВКИ за  СТАЯ на: 

хотел, пансион 

 

1 възрастен 

и 1 дете 

1 възрастен  

и 2 деца 

2 възрастни и 

1 дете 

КОМПАС,  All Inclusivе        578 лв.        795 лв.         870 лв.  

Пакетна цена  за  5 / ПЕТ / НОЩУВКИ  за СТАЯ при единично настаняване на: 

Хотел, пансион            

Възрастен 

КОМПАС,  All Inclusivе        507 лв. 

Цените включват: 

- настаняване и изхранване по система  All Inclusivе в съответния хотел; 

- такса за участие във фестивала и фестивалните мероприятия (осигуряване на зали, провеждане 

на репетиции, участие във фестивалните концерти, международно жури, награждаване и др.). 

Възрастовите разграничения, свързани с посочените цени, се определят към деня на регистрация 

в хотела: 

- до 12 години – „дете“ 

- над 12 години – „възрастен“ 

Настаняването в хотелите се извършва след 14ч. Стаите се напускат до 12ч. 

При условие, че група от 20 човека пристига и заминава едновременно и се настанява изцяло 

в един хотел, 21-ят  човек от групата се настанява безплатно  в стая с две легла. 

Крайният срок за заплащане е 31.03.2021 г. 

 

 

  



                                                                                      

                                                                   
                                                         РЕДОВНИ ЦЕНИ ДО 29 мaй 2021 г. 

        Пакетна цена за  3 / ТРИ / НОЩУВКИ  за 1 ЧОВЕК  при двойно и тройно настаняване на:  

хотел, пансион 

 

   2 деца    3 деца   2 възрастни   3 възрастни  

КОМПАС,  All Inclusivе    193 лв.     169 лв.       268 лв.       250 лв. 

            Пакетна цена за 3 / ТРИ / НОЩУВКИ за  СТАЯ на: 

хотел, пансион 

 

1 възрастен 

и 1 дете 

1 възрастен  

и 2 деца 

2 възрастни и 

1 дете 

КОМПАС,  All Inclusivе        389 лв.         525 лв.          582 лв. 

                Пакетна цена  за  3 / ТРИ/ НОЩУВКИ  за СТАЯ при единично настаняване на: 

Хотел, пансион            

Възрастен 

КОМПАС,  All Inclusivе       334 лв. 

 

 

 

Пакетна цена за  5 / ПЕТ / НОЩУВКИ  за 1 ЧОВЕК  при двойно и тройно настаняване на:  

 хотел, пансион 

 

   2 деца    3 деца    2 възрастни    3 възрастни  

 КОМПАС ,  All Inclusivе      322 лв.       282 лв.         447 лв.         417 лв. 

  Пакетна цена за 5 / ПЕТ / НОЩУВКИ за  СТАЯ на: 

 хотел, пансион 

   

   1 възрастен 

      и 1 дете 

  1 възрастен  

     и 2 деца 

  2 възрастни и 

        1 дете 

 КОМПАС,  All Inclusivе          648 лв.        875 лв.         970 лв. 

  Пакетна цена  за  5 / ПЕТ / НОЩУВКИ  за СТАЯ при единично настаняване на: 

 Хотел, пансион            

Възрастен 

 КОМПАС,  All Inclusivе        557 лв. 

 

Цените включват: 

- настаняване и изхранване по система  All Inclusivе в съответния хотел; 

- такса за участие във фестивала и фестивалните мероприятия (осигуряване на зали, провеждане на 

репетиции, участие във фестивалните концерти, международно жури, награждаване и др.). 

Възрастовите разграничения, свързани с посочените цени, се определят към деня на регистрация в 

хотела: 

- до 12 години – „дете“ 

- над 12 години – „възрастен“ 

Настаняването в хотелите се извършва след 14ч. Стаите се напускат до 12ч. 

При условие, че група от 20 човека пристига и заминава едновременно и се настанява изцяло в 

един хотел, 21-ят  човек от групата се настанява безплатно  в стая с две легла. 

Крайният срок за заплащане е 29.05.2021 г. 


