
 

ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН 

ФЕСТИВАЛ НА ШЛАГЕРНАТА 

И СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН 

„Пей сърце” 
Кюстендил, 2019 

 
 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

/ групи / 

 

Име на групата:…………….............................. 

............................................................................. 

Организация…………………………............... 

Ръководител: ……………………...................... 

Адрес:.................................................................. 

............................................................................. 

телефон:.............................................................. 

е-mаil:.................................................................. 

репертоар:……………………………...……… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Брой участници:…………………………….. 

Раздел:……….………………………………… 

Предпочитан ден и час за участие………….. 
 

………………………………………………… 

 

Декларирам, че съм съгласен с условията на 

фестивала. 

 

 

дата:………… 2019 г.       подпис…………... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Красив роман е любовта, 

написан без начало и без край. 

Започнеш ли, четеш го цял живот. 

Не си ли чел ти досега, 

любими мой ти тоз роман, 

в сърцето си не го чувстваш ти? 

Не си ли плакал ти, 

когато люлякът цъфти? 

Не си ли чакал ти 

да дойдат по-щастливи дни? 

Красив роман е любовта, 

написан без начало и без край. 

Започнеш ли, четеш го цял живот! 

 

 

 

Тринадесетото издание на 

фестивала се посвещава на  

150 годишнината  

от създаването на  

читалище „Братство 1869“ 
 

 

 

       
ОБЩИНА  КЮСТЕНДИЛ  

ЧИТАЛИЩЕ  „БРАТСТВО  1869”  

ЧИТАЛИЩЕ  „ПРОБУДА  1961”  

 
 

организират  
 

ТРИНАДЕСЕТИ 

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ 

НА ШЛАГЕРНАТА И СТАРАТА 

ГРАДСКА ПЕСЕН 
 

„Пей сърце” 
Кюстендил, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

14 - 15 септември 2019 г. 
 
 



 

РЕГЛАМЕНТ 

 
Тринадесетият международен фестивал на 

шлагерната и старата градска песен “Пей сърце”- 

Кюстендил, ще се проведе на 14 - 15 септември 

2019 г. Организира се под патронажа на кмета на 

Община Кюстендил – Петър Паунов и се 

посвещава на 150 годишнината от създаването на 

читалище „Братство 1869“. 

Председател на организационния комитет – Иван 

Андонов 

Художествен директор – Eлеонора Борисова 

Технически директор – Орлин Балабанов 

Цел: Съхраняване и популяризиране на старата 

градска и шлагерна песен, възраждането и за нов 

живот и приобщаване на младите хора към 

тяхната лиричност и красота. 

Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда 

в рамките на два дни. 
    

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 
 Фестивалът се провежда в 2 раздела:  

- Шлагерни песни 

- Стари градски песни 

и 4 категории: 

I. Индивидуални изпълнители  
       свободна програма до 8 мин. 

II.     Групи /до 10 човека/  
        свободна програма  до 12 мин. 

III. Групи /над 10 човека/  
         свободна програма  до 12 мин. 

IV. Авторска песен  
 

Участниците във фестивала осигуряват сами 

музикалния съпровод /допуска се синбек/. 

Всички участници се оценяват от професионално 

жури и ще бъдат присъдени  I-ва,  II-ра  и III-та 

награда в отделните раздели и категории.  

Организаторите предвиждат и 3 специални 

награди в отделните категории. Всички състави и 

изпълнители получават плакет и грамота за 

участие. 

Всички разходи по пътуването и престоя в гр. 

Кюстендил са за сметка на участниците.  

 

 

 

Организаторите на конкурса подсигуряват на 

всички участници, на техните преподаватели и 

придружители спане и храна на минимални цени  

/ 15 лв. нощувка, 4 лв. храна/. 

Организационният комитет си запазва правото да 

фотографира, филмира, записва изпълненията на 

участниците с цел създаване на архив и реклама 

на конкурса, без да плаща права и обезщетения. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАЯВКИТЕ СИ ИЗПРАЩАЙТЕ  

 
на адрес: 

п.к. 2500 гр. Кюстендил 

ул. „Патриарх Евтимий” № 18 

читалище “Братство 1869” 
 

или на  е-mail: chitalishte@bratstvokn.org 
 

до 5 септември 2019 г. 
За всеки състав или индивидуален изпълнител 

изпратете отделна заявка. 

До 9 септември ще бъде изготвена програма за 

деня и часа на Вашето участие, 

публикувана на www.bratstvokn.org 
 

За контакти и повече информация: 

тел.: 078/52 91 95 

                                 078/52 63 95 

GSM: 0897 900 907 – Елеонора Борисова 

                                          Художествен директор 

               0889 343 824 – Орлин Балабанов 

                                         Технически директор 
 

 
 

ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН 

ФЕСТИВАЛ НА ШЛАГЕРНАТА  

И СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН 

„Пей сърце” 
Кюстендил, 2019 

 
 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

 / индивидуален изпълнител / 

 

Трите имена:………………............................... 

............................................................................. 

Дата на раждане:................................................ 

Адрес:.................................................................. 

............................................................................. 

телефон:.............................................................. 

е-mаil:.................................................................. 

Ръководител…………………………………… 

репертоар:…………………………...………… 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………….…… 

Раздел:…………………..................................... 

………………………………………….……… 

 

Предпочитан ден и час за участие……..….… 
  

……………………………………................... 

 

Декларирам, че съм съгласен с условията на 

фестивала. 

 

дата:……… 2019 г.       подпис……………... 

 

mailto:probuda_kn@abv.bg

