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ТРЕТИ  ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО 
 

ЧИЛНОВ  2022 г.  
 

Община Две могили,Област Русе  
 

и 95 години НЧ „СВЕТЛИНА-1927” 
 

 

І. СТАТУТ 

Празникът на плодородието  ще се проведе на 27 август /събота/, от 9.30 

часа на открита сцена в центъра на село Чилнов, община Две могили.На този 

ден ще се отбележи и 95- годишнината от създаването на читалището. При  

лоши метеорологични условия събитието ще се състои в големия салон на  

Народно читалище  „Светлина - 1927“. 

 

Организатор: 

НЧ „Светлина - 1927“ село Чилнов 
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        ІІ. ЦЕЛИ 

 1. Празникът на плодородието има за цел  да представи изобилието и 

плодородието в рамките  на българските традиции. 

          2.  Да съхрани и популяризира фолклорното ни наследство. 

          3. Да развие културния обмен в областта на фолклора. 

     4. Да мотивира, поощри  и подпомогне  изявите на изпълнителите в 

областта на фолклора. 

      5. Да съдейства за обогатяване на културния календар и за развитие на 

културния туризъм в община Две могили. 

 

     ІІІ. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

 

    С провеждане на празника се цели повишаване ангажираността на 

населението към културната институция ЧИТАЛИЩЕ, насърчаване на 

доброволческия труд, чрез включване на съмишленици при организиране  на 

дейностите. 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 

1. Празникът  не е с конкурсен характер. 

2. Право на участие имат: 

- индивидуални изпълнители на фолклорни песни – до 5 мин. 

- певчески състави – до 8 мин. 

- групи за пресъздаване на обичаи – до 10 мин. 

- танцови състави – до 15 мин. 

- разказвачи – до 5 мин. 

3.Участниците в празника  ще получат сувенир и грамота.  

4.Всеки ръководител носи отговорност за уреждането на авторските и сродни 

права в съответствие с действащата Нормативна уредба на Република 

България, свързани с участието на колектива в празника. 
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В рамките на Празника на плодородието ще бъдат реализирани: 

 - Изложба на плодове и зеленчуци, семена, зърно, мед и  пчелни продукти, 

сирена и кашкавали и други млечни продукти. 

 - Изложба на обредни хлябове под надслов „Никой не е по-голям от хляба”. 

 - Кулинарна изложба на характерни за българската кухня ястия. 

         

В изложбите могат да участват читалища, други институции, частни лица, 

зеленчукопроизводители, арендатори, кооперации, като представят своята 

маса по интересен и атрактивен начин.  

Масите за излагане на продуктите ще бъдат предоставени от организаторите 

. 

     Най - красиво аранжираните маси и обредни хлябове ще бъдат отличени с 

награди. 

Разноските за транспорт  са за сметка на участниците.  

Такса за участие не се заплаща. 

 

 

Моля, изпратете попълнената форма за заявка до 15 август 2022г. 

на адрес: 

 

НЧ „Светлина-1927“  
ул. „Георги Димитров“ № 17a 

обл. Русе 

общ. Две могили 

с. Чилнов - п.к. 7162 

e-mail : nch_svetlina_chilnov@abv.bg 

 

Лице за контакти: 

Галя Додева – секретар на читалището 

                                      тел.: 0882/ 21-71-62 

                               

 

 

 

 
 


