
 

Деветото издание на фестивала се провежда под патронажа  

на кмета на Община Две могили господин Божидар Борисов 

 

 

 Фолклорният фестивал „Жива вода” се провежда за девета поредна 

година по идея и инициатива на НЧ „Развитие 1908“ - с. Каран Върбовка до 

манастира с лековит извор „Света Марина”. Манастирът се намира в 

местността „Аязмото“, на 2 км. от с. Каран Върбовка и е включен в 100-те 

национални туристически обекта на България. 

 Фестивалът се реализира с подкрепата на Община Две могили. 

 

СТАТУТ 

 

НА ФОЛКЛОРНИЯ ФЕСТИВАЛ „ЖИВА ВОДА” – с. КАРАН ВЪРБОВКА 

 

 

ОРГАНИЗАТОРИ:  Народно читалище „Развитие 1908“ - с. Каран Върбовка и 

Община Две могили 

 

ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА: 

 

1. Да съхранява и популяризира уникалността на българския фолклор и 

традиции. 

2. Да стимулира интереса на поколенията към българското народно 

творчество. 

3. Да подтиква към издирване, съхраняване и популяризиране на обичаи, 

ритуали, автентични песни, хора, танци и др. 

4. Да насърчава и стимулира участието на деца и младежи, както и на 

младежки творчески и самодейни колективи. 

5. Да се утвърди като значимо събитие в културния календар на Община 

Две могили. 

6. Да се утвърди като значимо културно събитие в национален мащаб. 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ:  

 

Фестивалът се провежда в два конкурсни дни.  

 

На 30 юни 2018 г. (събота) ще стартира петото издание на Младежкия 

фолклорен фестивал „Жива вода”, като право на участие имат деца и 



 

младежи до 26 години. Възпитаниците на специализирани школи и училища по 

изкуствата ще бъдат оценявани в отделна категория. 
 

На 1 юли 2018 г. (неделя) за девета поредна година ще се проведе 

традиционния Фолклорен фестивал „Жива вода” – с. Каран Върбовка. Право 

на участие имат изпълнители и танцьори над 26  години. 

 

1. Право на участие във Фолклорния фестивал „Жива вода” имат само 

непрофесионални певци, инструменталисти, разказвачи, певчески групи, 

танцови състави, групи за народни обичаи, любителски школи/клубове за 

народни хора. 

2.  Фестивалът има конкурсен характер  

3. Участниците се оценяват от професионално жури. 

4. Участията в конкурсната програма са в следните категории: 

• индивидуални изпълнители; 

• камерни състави (дуети, триа, квартети); 

• групи за автентичен фолклор; 

• групи за обработен фолклор; 

• народни танци;  

• „Български народни хора” – категория за любителски школи и клубове 

за народни хора; 

• пресъздаване на обичаи; 

• изпълнители на народни инструменти; 

• фолклорни инструментални групи; 

• български народни шевици; 

• представяне на автентични носии. 

 

5. Времетраене на изпълненията: 

 

За индивидуални и групови изпълнения (2 песни/2 инструментални 

изпълнения) – до 6 мин. 

За танцови изпълнения – до 15 мин. 

За категорията „Български народни хора и ръченици” (2 автентични хора, 

– до 10 мин. 

За пресъздаване на народни обичаи – до 15 мин. 

 

6. За категорията „Български народни хора” – изпълняват се две 

автентични хора:  

� първото от региона, от който са танцьорите  

� второто – по избор. 

Не се допускат хореографски разработки и комбинации! 

Не се допускат изпълнения върху чужда и съвременна музика! 

 

7. За индивидуалните изпълнители и камерните състави: 



 

� при самостоятелно участие – до 6 мин. 

� при участие към програмата на колектив – до 3 мин.  

 

8. Представянето на автентични носии задължително е съпроводено с 

обяснителен текст на отделните елементи и детайли на костюма, който се 

изпраща заедно със заявката. 

9. Редът за явяването се определя от организаторите след постъпване на 

заявките. 

 

10.  Всеки участник попълва заявка за участие по приложен образец и 

изпраща  до 15 юни 2018 г. на адрес:  

 

jiva_voda@abv.bg   

или на  

0884 717 990 – Капка Иванова (организатор ФФ „Жива вода“) 

0876 735 349 – Инна Славова (секретар на НЧ „Развитие 1908“) 

 

ЖУРИРАНЕ И НАГРАДИ 

 

Изпълненията на участниците се оценяват от професионално жури.  

Ще бъдат присъдени следните награди: 

• Грамоти и плакети за І, ІІ, ІІІ място в отделните категории; 

• Награди на журито и организаторите; 

• Специална награда на Община Две могили; 

• Голяма награда на фестивала - приз „Жива вода”  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА 

 

1. Всички разходи по транспорт и командировъчни са за сметка на 

участниците; 

2. Фестивалът ще се проведе в местността „Аязмото” до манастира „Св. 

Марина” в с. Каран Върбовка, община Две могили, област Русе. 

3. При пристигане участниците задължително се регистрират. 

4. Организаторите запазват правото си да правят промени в програмата и 

статута за настоящото и следващите издания на Фестивала. 

 

ЗА КОНТАКТИ: 

 

GSM: 0884 717 990 – Капка Иванова (организатор на ФФ „Жива вода”) 

           0876 735 349 – Инна Славова (секретар на НЧ „Развитие 1908“) 

 

Ел. поща: jiva_voda@abv.bg  
 

Фейсбук група:  https://www.facebook.com/groups/301117329981125/?fref=ts 


