
 Национален фестивал 

на коледната и новогодишната песен 

ХАСКОВО 

            
 

ЦЕЛИ: 

 Осъществяване на културен обмен, създаване на условия за установяване на 

контакти и сътрудничество между хорове от различните градове от страната, 

приобщаване към културните ценности на певческото изкуството; 

 Издирване и популяризиране на коледни и новогодишни песни от 

български композитори и предоставяне на възможности за творческа изява, 

взаимодействие и обмeн на опит между различни състави от страната; 

 Създаване на предпоставки  и стимул за българските композитори да 

напишат нови творби, свързани с празниците Коледа и Нова година.  

 Обогатяване и разнообразяване репертоара на колективите в областта на  

музикалното изкуство и  разширяване на концертния им живот. 

 

РЕГЛАМЕНТ: 

1. Фестивалът няма конкурсен характер.  

  2. Националният фестивал за коледни и новогодишни песни се провежда 

всяка година. В него могат да участват до 8 хора от  цялата страна, без 

ограничение във вида  на състава /детски, младежки, еднороден, смесен или 

камерен/ и възрастта на певците, подали заявка за участие до 30 септември. 

Участващите хорове се определят след селекция от организаторите  и ще бъдат 

уведомени  до 5 октомври. 

         3. Броят на участниците в хора не може да надвишава 35 /тридесет и пет/ 

човека + диригент, корепетитор и шофьор. Броят на придружителите  е 

неограничен, но се обявява със заявката, за да се има пред вид при резервациите в 

хотелите. 

          4. Всеки хор представя програма до 15 мин., като в нея ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 

трябва да бъдат включени ДВЕ коледни или новогодишни песни от български 

композитор. 

5. В програмата на всеки участващ колектив трябва да бъде включена и 

песен от български композитор, създадена специално за конкурса за нова 

авторска песен, който е обявен в рамките на  Фестивала от организаторите. 

Песните, допуснати до финала на фестивала се определят от комисия, 

съставена от диригентите на хоровете, одобрени за участие. Тези песни ще се 

състезават за „Награда на диригентите” и „Награда на публиката”, които ще 

се връчат на авторите.  

6. Песента от композиторския конкурс, която хорът е избрал да изпълни по време 

на фестивалните концерти МОЖЕ да се представя и при други участия на 

съставите. При такива случаи е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се обявява, че песента е 

създадена специално за НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА АВТОРСКА 

КОЛЕДНА И НОВОГОДИШНА ПЕСЕН - ХАСКОВО. 

7. Съпроводът може да бъде на флашпамет или пиано. При необходимост от друг 

инструмент, той се осигурява от участниците. 

 



 

8. За участие в IV фестивален концерт „С песни край елхата” хоровете подготвят 

по три песни, а съпроводът е задължително на флашпамет.Организаторите 

осигуряват микрофони. 

9. Всички хорове разучават химна на фестивала – песента „Коледа дошла е”, 

която се изпълнява в края на всеки концерт от всички хорове, включени в 

концерта. Партитурата на произведението  ще бъде предоставена от 

организаторите. 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ФИНАНСИРАНЕ: 

1. Разходите за материално-техническо и сценично обезпечаване се поемат от 

организаторите .  

2. Право на организаторите е да определят  кои от заявилите желание  хорове ще 

участват във фестивала. Важен е редът на заявките! 

3. График за акустични репетиции се прави от организаторите и е задължителен. 

4. Организаторите поемат част от сумата за ЕДНА нощувка на хористи, 

диригент, пианист и шофьор, САМО  ако хорът е  колективен член на 

Български хоров съюз и е платил членския си внос за предходните ДВЕ 

години. ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ САМИ  ЗАПЛАЩАТ  РАЗХОДИТЕ СИ! 

5. Всеки хор ще получи диплом за участие и подаръци. 

6. На желаещите участници се предоставя възможност за нощувки и посещение 

на музейни обекти при преференциални условия, както и съпровождащо местно 

лице. Заявката за нощувка се счита за валидна само след плащане на 30% от 

цялата дължима сума. Плащането става чрез банков превод, а сумата се 

приспада при окончателното плащане. При отказ от участие от страна на 

хоровете, сумата НЕ подлежи на връщане. 

7. Хоровете САМИ организират изхранването на участниците. 

8. Командировъчните разходи (транспорт, част от нощувката и  храна) са за 

сметка на участниците. 

9. Участниците да бъдат застраховани за времето на провеждане на Фестивала. 

10. Ръководителите на групите носят отговорност за членовете на своите 

колективи. 

11. Участниците отговарят за своите костюми, реквизит и лични вещи. 

12. Организаторите си запазват правото за всякакъв вид документиране, излъчване 

и тиражиране на Фестивала, както и правото на промени в статута. 

10. Всички записи да бъдат на флаш памет с добро техническо качество. 

11. Заявки за участие изпращайте на адрес:  

6300 Хасково,  

бул. „България” 41  

Младежки център  

за Елена Цветкова  

или на имейл:  koleda_fest@abv.bg  

12. Данни за банковия превод: 

Първа инвестиционна банка АД , клон Хасково 

IBAN: BG43FINV91501216868620  

FINVBGSF 

Сдружение „Орфей1977” 

Основание: Коледен фестивал – нощувка 
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