
 
 
 
 

 
ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ 

Заявките за участие изпращайте на адрес: 
п.к. 4640 гр. Ракитово 

ул. „Иван Клинчаров” №57 
Фестивал на руската култура  

„Ракитово 2022” 
Можете да изпратите електронна заявка на  
e-mail: rakitovo@rakitovo.bg 

до 15 април 2022 година 
За всяка група  изпратете отделна заявка. 

До 21 април 2022 г. ще бъде изготвена 
програма за часа на Вашето участие, 
публикувана на интернет страницата на 
община Ракитово: //http://rakitovo.bg/ 
 
За контакти и повече информация: 
0895/509057-Елена Димова– гл.спец.”Култура” при 
Община Ракитово 
0887/585720-Мария Гергененова–Секретар на ОНЧ 
“Будилник 1898” - гр.Ракитово 

 

 
 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 
 

/група/ 

 

Име на групата ……………………………..
……………………………...………………. 
 
Организация: …..…………………………... 
 
Адрес:………………………………………. 
 
Телефон…………………………………….. 
 
E-mail……………………………………….. 
 
Ръководител………………………………... 
 
Репертоар…………………………………… 
 
………………………………………………. 
 
………………………………………………. 
 
Брой участници…………………………….. 
 
Направление………………………………... 
 
Декларирам, че съм съгласен с условията 
на фестивала. 
 

 

Дата:……….2022 г.   Подпис:………… 

 
     Фестивалът на руската култура „Ракитово” ще се 
проведе на 30 април 2022 г. в гр. Ракитово.  
     Фестивалът се провежда с цел подобряване на 
отношенията между народите на България и Русия 
чрез популяризация на руската култура и във връзка 
със 144 години от Освобождението на България. 
    Организатори на Фестивала са: Община Ракитово,  

Общински съвет на БСП-Ракитово, Движение 

„Русофили” – Ракитово, Образцово народно читали-

ще „Будилник 1898” – Ракитово, Сдружение „Суткя” 

– Ракитово.  

ОБЩИ УСЛОВИЯ 
     Фестивалът няма конкурсен характер. 
     Ще се проведе в пет направления с допустим 
брой изпълнения/времетраене: 
1. Оркестри – до 15 минути; 
2. Танцови и мажоретни състави – до 12 минути; 
3. Вокални групи и хорове—3 песни до 10 минути; 
4. Индивидуални, дуо и трио изпълнители—2 песни 
до 8 минути; 
5. Поезия на руски език или преведена руска поезия 
– до 6 минути. 
     Допуска се изпълнителят/групата да изпее една 
песен на български език, която е възрожденска, 
свързана с Освобождението на България. 
     Всеки участник (индивидуален изпълнител или 
група) получава медал и диплом за участието си.  
     Участниците във фестивала осигуряват сами му-
зикалния съпровод на изпълненията си (допуска се 
синбек на флашка). 
     Всички разходи по пътуването и престоя в гр. Ра-
китово са за сметка на участниците. 
     Фестивалът е без такса за участие. 
     Организаторите подсигуряват едно хранене. 
     Организаторите си запазват правото да фотогра-
фират, филмират, записват изпълненията на участ-
ниците с цел създаване на архив и реклама на фести-
вала без да плащат права и обезщетение. 

 

РЕГЛАМЕНТ ФЕСТИВАЛ  

НА РУСКАТА КУЛТУРА  

“РАКИТОВО 2022” 


