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XXIII МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ 
„ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ“ 

 

РЕГЛАМЕНТ 
Период на провеждане: 01 – 07  юли 2022 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: самодейни творчески състави, ансамбли, клубове, обредни групи и индивидуални 
изпълнители. 

Номинации: класически танц,  
                       народен танц, 
                       модерен балет,  
                       мажоретен танц,  
                       пресъздаване на обичаи,  
                       естраден вокал, 
                       народен вокал. 
                       инструментално изпълнителско изкуство . 
                       театър (драматичен, музикален, художествена реч, и др.) 
                       живопис, изобразително изкуство, декоративно-приложно изкуство. 

Възрастови групи:  
младша /до 9 г./, средна /10-14 г./, младежка /15-18 г./, старша /19-23 г./, възрастна/ над 24 г./ 
смесена 

Условия за участие: 
1. В номинациите: класически, народен, модерен и мажоретен танц, участниците се представят с 

по 2 танца 

2. В номинациите естраден и народен вокал - участниците се представят с по 2 песни. Едната 

песен от номинация естрадния вокал трябва да бъде от български композитор. Не се допуска 

водеща мелодия , дублираща вокала, в инструментала на песента. При наличие на същата, 

изпълнителят-участник в конкурсната програма на   фестивала се дисквалифицира. 

3. В номинация театър всеки състав представя един спектакъл, малка сценична форма или сцена 

от спектакъл със завършен характер. За подготовка на сцената, техническа репетиция и 

представяне на спектакъла пред  жури и публика, се предоставят не повече от 90 мин. 

Индивидуални изпълнители се допускат с програма до 10 минути. 

4. В номинация инструментално изкуство оркестри, камерни ансамбли и инструментални групи 

се   представят с програма по избор до 30 минути. Индивидуалните изпълнители могат да се 

изявят с програма, по избор, в рамките на 10 минути. 

5. В номинация пресъздаване на обичаи - участниците представят програма до 10 минути. 

6. Участие в  номинациите -  живопис, изобразително изкуство, декоративно-приложно изкуство 

предполага творческа работа на място в к.к. Албена. 

7. Общата програма на фестивала се изготвя предварително и включва: репетиции на фестивална 

сцена, концерти, награждаване. Изменения в програмата, по време на фестивала, не се допускат. 

8. Фестивалът има конкурсен характер. Компетентно жури оценява и присъжда на участниците 

Дипломи, Диплом на лауреата lll, ll, l степен, “Grand prix”.  

9. Необходими документи за участие /изпращат се в зависимост от избрания срок на за 

плащане/:  

    -  заявка за участие; 

    -  инструментални съпроводи на песните и танците. 

Такса участие в една номинация  

               -   30 лв. за участник от състав; 

               -   50 лв. за индивидуални изпълнители 

Такса участие за всяка допълнителна номинация: 
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               -   15 лв. за участник от състав; 
               -   25 лв. за индивидуални изпълнители 
 

Заплащането се извършва чрез банков превод до 20.06.2022 г.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. 
 
Приложени са цени за настаняване минимум за 4 нощувки+1 подарък в посочения хотел 

със срок на заплащане до 20.06.2022 г. 

За изпращане на заявки и обсъждане на възникнали въпроси: 

 

festival_db@abv.bg 
Тел: 02 987 55 68; 0876 792 833; 0888 883 599. 

www.festival-bg.com 
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Разходи за обслужване на участниците по време фестивални мероприятия 
на МФЦ „Приятели на България” в  к.к. „Албена” 

 
Цените включват пълно обслужване по време на фестивала: 

- Настаняване и изхранване по система "All inclusive" в избран от Вас хотел; 
- организиране на фестивала и фестивалните събития (наем на зали, репетиции, фестивални 
концерти, жури, награждаване). 
 

Цените са посочени ЗА СТАЯ и се предоставят при заплащане преди посочения период на отстъпка. 
Възрастовите разграничения, свързани с посочените цени, се определят към деня на регистрация в хотела: 
- до 12 години – „дете“ 
- над 12 години – „възрастен“  
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. 

Възможно е плащане на място при пристигане в к.к. Албена. Плащането се извършва чрез 
Банка намираща се на територията на комплекса на цена без отстъпка, посочена в последната 
таблица. Банковата такса се заплаща от вложителя. 
Време за настаняване/освобождаване на всички хотели в комплекса:  
14.00 - за настаняване, 11.00 – за напускане. 
Възможно е резервиране на стаи в други хотели на комплекса, които не са посочени. 
 
Цените са посочени в ЛЕВА за настаняване минимум за 4 нощувки в посочения хотел + ПОДАРЪК:  
пета нощувка. 
 

 
 

Редовни цени за настаняване 
 

 

Компас  3*  
Стая 

 2 възрастни 
Стая 

 3 възрастни 
Стая 

 1 вър. +1 д. 
Стая 

 2  вър. +1 д. 
Стая 

 1 вър. +2 д. 
Стая 

 2 деца  
Стая 

 3 деца  
Стая 

1 възрастен 

   4  нощувки 1030 1490 822 1248 1148 807 1134 604 

 
«Магнолия»  
Плюс 3*     
«Магнолия» 
Стандарт 3*     

 
Стая 

 2 възрастни 
Стая 

 3 възрастни 
Стая 

 1 вър. +1 д. 
Стая 

 2  вър. +1 д. 
Стая 

 1 вър. +2 д. 
Стая 

 2 деца  
Стая 

 3 деца  
Стая 

1 възрастен 

   4  нощувки 1123 1625 880 1340 1225 866 1210 663 

 

Ком 3*      
Стая 

 2 възрастни 
Стая 

 3 възрастни 
Стая 

 1 вър. +1 д. 
Стая 

 2  вър. +1 д. 
Стая 

 1 вър. +2 д. 
Стая 

 2 деца  
Стая 

 3 деца  
Стая 

1 възрастен 

   4  нощувки 1123 1625 880 1340 1225 866 1210 663 

 

Орхидея 3*      
Стая 

 2 възрастни 
Стая 

 3 възрастни 
Стая 

 1 вър. +1 д. 
Стая 

 2  вър. +1 д. 
Стая 

 1 вър. +2 д. 
Стая 

 2 деца  
Стая 

 3 деца  
Стая 

1 възрастен 

   4  нощувки 1141 1643 889 1358 1241 874 1230 672 

 

Оазис 2*      
Стая 

 2 възрастни 
Стая 

 3 възрастни 
Стая 

 1 вър. +1 д. 
Стая 

 2  вър. +1 д. 
Стая 

 1 вър. +2 д. 
Стая 

 2 деца  
Стая 

 3 деца  
Стая 

1 възрастен 

   4  нощувки 1157 1668 906 1375 1267 891 1252 688 

 
Санди бийч 
 4 *     

 
Стая 

 2 възрастни 
Стая 

 3 възрастни 
Стая 

 1 вър. +1 д. 
Стая 

 2  вър. +1 д. 
Стая 

 1 вър. +2 д. 
Стая 

 2 деца  
Стая 

 3 деца  
Стая 

1 възрастен 

   4  нощувки 1495 2141 1117 1712 1537 1102 1522 900 

 

Мура 4 *      
Стая 

 2 възрастни 
Стая 

 3 възрастни 
Стая 

 1 вър. +1 д. 
Стая 

 2  вър. +1 д. 
Стая 

 1 вър. +2 д. 
Стая 

 2 деца  
Стая 

 3 деца  
Стая 

1 възрастен 

   4  нощувки 1512 2166 1125 1730 1546 1110 1530 908 

 


