
 

4НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА “ ШИРОКА ЛЪКА” 

4710 Широка лъка, общ. Смолян, тел:03030/23-33, 23-31, 0882094392 

е – mail: nufi_shirokalukka@abv.bg, web: www.nufi-bg.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

Р – одопите Н - ие 

О – бединяват У - вековечаваме 

Д – ецата Ф - олклорното 

О – бичащи И - зкуство 

П – есните, танците, свирните от 

А – втентичността 

 

Дати: 03 и 04 юни 2023 г. 
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I Цели: 

СТАТУТ 

Фолклорен конкурс „Широка лъка пее, свири и танцува“ 2023 

 

1. Съхраняване и популяризиране уникалността на българския музикален и танцов фолклор. 

2. Да даде възможност за изява на малки и големи. 

3. Да се утвърди, като значимо събитие в културния календар на областта. 

4. Да се превърне в място за среща на традициите от различните краища на България, с цел да се представи 

богатството и пъстротата на българския фолклор. 

5. Приобщаване към професионалното музикално образование. 

6. Стремеж към изучаването на българската народна музика. 



 
 
 

II Регламент: 

РАЗДЕЛ I 

Индивидуални изпълнители 

Право на участие имат всички изпълнители в областта на 

народно-песенното и инструментално изкуство в следните 

направления - народно пеене, народни инструменти - каба гайда, 

джура гайда, гъдулка, тамбура и кавал. 

I гр.- деца от детски градини 
 

II гр. – от 1 до 4 клас (изпълняват  две бързи песни или инструментални пиеси) 

III гр.– от 5 до 7 клас (изпълняват една бърза и една бавна песен или две пиеси по избор) 
 

IV гр. – от 8 до 12 клас (изпълняват  една бърза и една бавна песен или две пиеси по избор) 
 

 



 
 
 

РАЗДЕЛ II 

Народни оркестри, камерни инструментални групи 

III гр. – от 1 до 7 клас (изпълняват  2 пиеси) 
 

IV гр. – от 8 до 12 клас (изпълняват  2 пиеси) 
 
 
 

 
РАЗДЕЛ III 

Народни хорове, камерни вокални групи 
 

III гр. – от 1 до 7 клас (изпълняват  2 песни) 

IV гр.– от 8 до 12 клас (изпълняват  2 песни) 



 
 
 

РАЗДЕЛ IV - Народни танци 

I гр. – деца от детски градини 

II гр. – от 1 до 3 клас 

III гр.– от 4 до 7 клас 

IV гр. – от 8 до 12 клас 

*Времетраенето на танците да бъде до 15 мин. 

Броят на групите- от 12 до 40 души . 

 
 
 

 

РАЗДЕЛ V 
 

Групи за автентичен фолклор 
 

III гр. – от 1 до 7 клас ( изпълняват  две песни по избор ) 

IV гр.– от 8 до 12 клас ( изпълняват  две песни по избор ) 



 

РАЗДЕЛ VI ,, С песните на. .............................................................................. ” 
                       

                                                                                                   
                                                                                                       Всяка година този раздел е посветен на известен фолклорен              

                          изпълнител. Право на участие в него  имат деца на възраст от         
                           12 до 19  навършени години ( VI- XII кл.) 
                            
                                 През 2023 г. разделът ще бъде посветен на народната певица  
                         Христина Лютова.  
                              ,, Няма по - привлекателно място от моята Родопа  
                       планина – тиха , кахърна за съдбините на своите люде, горда от             
                       подвизите им. Смолян е моята съдба, спомен и болка‘‘- казва певицата,     
                       родена на 24 май 1940 г. в родопския град.  
                              Потомка на прочути родопски родове, тя от малка израства с          
                        родопската народна песен. Творческият ѝ път започва от ансамбъл  

                                                                                            ,,Родопа ‘’през 1960 година, където е дългогодишна солистка и певица в                   
                                                                                             хора.  Тогавашният диригент Никола Кенов казва, че тя има уникални 
гласови данни и е  ,, рядко срещан алт ’’.  Нейният красив, плътен и богат на тембри глас звучи в ансамбъл ,, Филип 
Кутев’’, хор ,, Големите гласове на България’’  и в създаденото от нея трио ,, Родопея‘‘. Обхождайки Родопите, Христина 
Лютова събира 435 родопски народни песни и 50 от тях превръща в свой репертоар.  Сред най – обичаните песни в нейно 
изпълнение са: ,, Планино, стара планино’’, ,, Очи ,очи,  чорни очи‘‘ , ,, Бекиро, любе  Бекиро’’,, ,, Марудо, нивесто‘‘, 
,,Руфинка болна легнала‘‘, ,, Росни ми , росни , росице‘‘, ,, Събрали са се, събрали’’, ,, Във горона има дорво яворово’’, 
 ,, Тьовна е могла паднала’’, ,, Хранила майка, кутила‘‘ .  



 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА 
 

1. Конкурсът се организира от НУФИ „Широка лъка“ с подкрепата на Министерството на културата, кметство 

Широка лъка, община Смолян. 

2. Всички разходи за транспорт и храна са за сметка на участниците. 

3. Такса за участие не се заплаща. 

4. Право на участие имат деца на възраст от 5 навършени години до 12 клас. 

5. Задължително условие за участие в конкурса е попълването и изпращането на формуляр за участие чрез сайта на 

училището  https://nufi-bg.com/folkloren-konkurs-shiroka-laka-pee-sviri-i-tancuva/ и декларация за информирано 

съгласие на  е–mail: shiroka_lukapee@abv.bg.  Срокът за изпращане на заявките е до 21 май 2023 г.  

6. Награди 

Ще бъдат присъдени следните награди: 

Диплом, плакет, парични и предметни награди за всички възрастови групи и 

категории.  

Ще бъде присъден приз за най-добро изпълнение на участник в раздел VI. 

Поощрителни награди. 

Конкурсът е включен в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби. 
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Общи условия:  
Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса ,, Широка лъка пее, свири и танцува’’ще бъдат 
обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно 
изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка 
с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с вътрешните 
правила на НУФИ ,, Широка лъка ’’. 

 

Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в конкурса могат да бъдат публикувани с 
нетърговска цел в електронните и печатните медии 

 
 

тел. за връзка: 

0879 85 84 58 - Ганчо Гавазов - учител 

0878 15 16 20 - Стефка Гайдева- учител 
 

0878 65 37 09 - Антония Кетенева- учител 
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