
КАРНАВАЛ НА ПРИКАЗКИТЕ  
КАРАЛИЙЧЕВИ ДНИ 2018Г.  

 

UР Е Г Л А М Е Н Т 

 
Общи положения: 

Карнавалът на приказките се организира от община Стражица под 
патронажа на Кмета на община Стражица - Румен Павлов в рамките на 
Каралийчеви  дни на културата, провеждани традиционно през месец май. 
Участват маскарадни групи без възрастово ограничение.  

Карнавалът ще се   проведе на 15.05.2018 г. от 10.30 ч.  

 

Цел на Карнавала на приказките: 

1. Популяризиране на творчеството на Ангел Каралийчев. 
2. Представяне на приказките като фактор за съхраняване, предаване и 
развитие на културните традиции; 
4. Демонстриране на богатството и разнообразието на приказките и 
техните послания; 
5. Рекламиране на града като туристическа дестинация. 
 

Организация: 

1.Организаторите изготвят и предоставят програмата за участие в деня на 
провеждането на карнавала, както и реда на представяне на групите, 
съгласно предварително подадени заявки за участие; 
2.Участието в празника е колективно; 
3.Участващите групи се подреждат в двора на СУ „А. Каралийчев” и 
дефилират по централната алея на парк „Красива България”/ до сградата на 
общинска администрация Стражица/ ; 



4. Всяка група участници  представя избраната от тях приказка,след което 
се подреждат на определените места за награждаване. 
 
5.Заявки за участие се представят до 04.05.2018г. на   адрес: 
 
гр.Стражица 
ул. „Дончо Узунов” №5 
Община Стражица 
 

                      
 - факс: 06161 – 25-68 
- официалния е-mail на общината: 39TUobstr@abv.bgU39T 
- служебен телефон и e-mail: Тел.0879821928 
e-mail: кultura_str@abv.bg 
 
  
Условия и изисквания към групите: 
 
1. Участващите маскарадни групи могат да бъдат от цялата страна без 
възрастови ограничения;  
 2. Всяка група се представя със собствена табела, на която е изписано 
името на групата и населеното място; 
3. Числеността на  групите да бъде максимум до 20 души; 
4. Групите представят избрана от тях приказка, като изпълнението 
включва:  
- характерни за приказката костюми, маски, музика, реквизит и др.; 
- типични персонажи; 
- представяне на приказката – кратка анотация пред сцената. 
5. Кандидатите за участие попълват заявката по предложения образец и 
съответните приложения ; 
 
 
Документи за участие 
 
1. Заявка по образец за участие в  карнавала на приказките; 
2. Кратка анотация на групата; 
3. Информация за приказката. 
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