
Регионалният фолклорен събор „Текето“ празнува своя двадесет и

петгодишен юбилей.

Устоял през годините, съборът на Текето се превърна в емблема на община

Крушари, място, на което на самодейни певчески групи, танцови състави,

индивидуални изпълнители – певци и музиканти, представят добруджанския

фолклор в неговата пъстрота и многообразие.

Фестивалът е разпознаваема сцена с родолюбивата си мисия :

• Да съхранява, разпространява и развива българското народно творчество

в неговото многообразие, богатство и колорит;

• Да представя пъстротата на българското фолклорно изкуство;

• Да събира изпълнителите и любителите на българския фолклор, като ги

обедини в една обща изява и ги популяризира;

• Да осъществява приемственост между поколенията;

• Да популяризира община Крушари като атрактивна фестивална

дестинация, която съхранява и обогатява културно-фолклорното

наследство на България. Двадесетият и петия Регионален фолклорен

събор ”Текето” ще се проведе в местността „Текето“ край манастира

„Свети пророк Илия”, с. Александрия, община Крушари.

Планираното начало на конкурсната програма е 10:00 часа, като

организаторите си запазват правото да променят началния час предвид броя

на постъпилите заявки. Всички участници ще бъдат своевременно уведомени

в случай на промени.

Регионалният фолклорен събор е с конкурсен характер.

Съборът е включен в Културния календар на Министерството на културата.

Организатори на Регионалния фолклорен събор са община Крушари, НЧ

”Йордан Драгнев -1894” - с. Крушари, кметство – с. Александрия.

Професионално жури оценява и класира всички изпълнения, като най-

добрите ще получат парични и предметни награди, плакети, грамоти,

осигурени от община Крушари.



УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

• Участие във фолклорния събор могат да вземат всички групи, състави,

оркестри, клубове за народни песни и танци, индивидуални изпълнители

народно песенно и музикално творчество.

• Няма възрастови ограничения за участниците.

• Записването за участие става в рамките на предварително обявения от

организаторите срок.

• Подаване на заявки могат да се направят на посочения адрес, телефони,

по

пощата

• Редът за участие на явяването се определя от организаторите, след

приемане на всички заявки до указания краен срок.

Програмата за фолклорния събор ще бъде предоставена на всички

записали се участници при регистрирането им в деня на събора, както и

предварително обявена на официалния сайт на община Крушари.

Регистриранията при организаторите на събора след пристигането на

групата задължително.

Участници, които поради непредвидени обстоятелства закъснеят или се

отказват от участието, следва да уведомят организаторите на посочените

телефони.

Всички разходи, свързани с представянето, за сметка на участниците.

Такси за участие във фолклорния събор не се събират.

Организаторите на събитието си запазват правото да фотографират, филмират,

записват и излъчват в ефира на национални медии, изпълненията на

участниците с цел създаване на архив и реклама на събора, без заплащане на

авторски права и други обезщетения.



ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО - 2022”

• Регионалният фолклорен събор „Текето-2022” се провежда в рамките на един ден.

• Откриването е в 10:00 часа на 30.07.2022 г. и ще завърши след изпълнението на 

последния участник в програмата.

• След изпълнението всяка група и индивидуален изпълнител получава грамота за 

участие.

• Крайното класиране се обявява от председателя на журито след изпълнението на 

последния участник за деня.

• Отличените изпълнители ще бъдат наградени след приключването на събора.

• При лоши метеорологични условия съборът ще се проведе в Народно читалище 

„Йордан Драгнев - 1894“ – с. Крушари

РЕГЛАМЕНТ, НАГРАДЕН ФОНД 

В Регионалния фолклорен събор могат да участват и ще бъдат оценявани и класирани 

участници в следните категории : 

1. Категория „ТАНЦОВИ СЪСТАВИ ЗА АВТЕНТИЧЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР“ 

Времетраене на изпълнението - до 15 минути 

ПЪРВА НАГРАДА - 150лв. ВТОРА НАГРАДА – 100лв. ТРЕТА НАГРАДА – 80лв. 

2. Категория „ГРУПИ ЗА НАРОДНО ПЕЕНЕ“ 

Времетраене на изпълнението - до 10 минути 

ПЪРВА НАГРАДА – 100лв. ВТОРА НАГРАДА – 80лв. ТРЕТА НАГРАДА – 70лв. 

3. Категория „ДУО, ТРИО, КВАРТЕТ, ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАРОДНИ 

ПЕСНИ И ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ“

Времетраене на изпълнението - до 6 минути 

ПЪРВА НАГРАДА – 60лв. ВТОРА НАГРАДА - 40лв. ТРЕТА НАГРАДА - 30лв. 

4. Категория „ДЕЦА – ИЗПЪЛНИТЕЛИ“

Времетраене на изпълнението - до 6 минути

ПЪРВА НАГРАДА – 60лв. ВТОРА НАГРАДА - 40лв. ТРЕТА НАГРАДА - 30лв. 

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ :

– НАГРАДА  „ПАЗИТЕЛИ НА ДУХА“ - Статуетка, Грамота за принос към съхраняване и 

популяризиране на добруджанския фолклор, парична награда .

НАГРАДА ЗА НАЙ-АТРАКТИВНА ГРУПА ИЛИ УЧАСТНИК – Статуетка, Грамота за 

артистично представяне и цялостно присъствие, парична награда;

НАГРАДА ВЪВ ФОТОКОНКУРСА „ЛИЦЕТО НА ТЕКЕТО“ – Грамота за най-интересна 

снимка, уловила духа на фолклорния събор, парична награда;


