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СТАТУТ И РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В XV ИЗДАНИЕ 

НА НАЦИОНАЛЕН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ 
„МАЛКИЯТ ПРИНЦ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

7 – 9 МАЙ 2021 г. 
 

 

Фестивалът на детско-юношеското театрално творчество „Малкият принц“ има за цел 
да стимулира театралното изкуство за деца и юноши и да предостави възможност за 
сценични изяви, творчески срещи и дискусии на детско-юношеските театрални състави 
от страната. През 2021 г. ще се проведе XV издание на фестивала. 
 

УЧАСТНИЦИ: 

Детско-юношески театрални състави, школи и театрални студия към читалища, театри, 
училища, детски комплекси, центрове за работа с деца, частни формации и др. 
 

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 

7, 8 и 9 май 2021 г.  
Музикално-драматичен театър “Константин Кисимов” гр. Велико Търново – голяма 
зала. 
 

ОРГАНИЗАТОРИ: 

Община Велико Търново 
и Народно читалище “Извор – 1873” с. Самоводене 
 

ФИНАНСИРАНЕ: 

Фестивалът се финансира съвместно от организаторите. Входът за публика е свободен. 
Участниците поемат изцяло разходите за транспорта и пребиваването си. Участниците 
не заплащат такса за участие.  
 

РЕГЛАМЕНТ: 

 Фестивалът има състезателен характер. 
Жури от професионалисти определя носителите на наградите. 
На наградените се присъждат статуетка, грамоти, плакети и парични награди – 
колективни и индивидуални. 

 Журито има право да не присъди всички награди или да ги дублира. 
След приключване на спектаклите се провежда обсъждане /разговор-анализ на 
журито с художествения екип на представената постановка/. 

 Във фестивала участват състави, представящи жанровете драматичен и музикален 
театър /мюзикъл, оперета/. Не се допускат рецитали. 

 Задължително е представените спектакли да са минали премиера към датата на 
началото на фестивала. Кандидатстващите за участие във фестивала следва да 
представят анотация, режисьорска експликация и видеоматериал с 
продължителност минимум 15 минути. Могат също така да се представят снимки, 
рекламни материали, спечелени призови места и др. 

 Театралните формации се представят в две възрастови групи: 
Първа група – до 14 години 
Втора група – от 14 до 19 години 
Всяка от възрастовите групи се разделя на две категории: 
1. Театрални формации, водени от професионални режисьори или актьори. 
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2. Театрални формации, водени от непрофесионалисти. 
Във всяка театрална формация може да има до двама участници, надхвърлящи 
възрастта на съответната група. Надхвърлящите възрастта не могат да участват в 
разпределението на индивидуалните награди. 

 Продължителност на постановките: 
а) за първа възрастова група – 30 до 60 минути; 
б) за втора възрастова група – от 45 до 90 минути. 
Спектаклите не трябва да са по-кратки или да надхвърлят регламентираното време 
с повече от 5 минути. Неспазилите регламентираното време се изключват от 
разпределението на наградите. 

 Участниците нямат право на репетиция на сцената на Музикално-драматичен 
театър „Константин Кисимов“. 

 Всички формации, участвали във фестивала, получават грамота за участие. 

 Подборът на спектаклите, допуснати до участие във фестивала, ще се извърши от 
селекционна комисия, съставена от професионалисти в областта на театъра на база 
на представянето на задължителните и допълнителните материали. 
Организаторите уведомяват одобрените състави и спектакли не по-късно от 29 
март 2021 г. 
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

1. Съответствие на репертоара с възрастта на изпълнителите. 
2. Изпълнителска техника /артистичност, дикция, пластика, разкриване на 
художествения образ/. 
3. Постановка и режисура. 
4. Хореография. 
5. Музикално оформление. 
6. Сценография /декори, костюми и реквизит/. 
7. Оригиналност, цялостно художествено въздействие. 
 

НАГРАДИ ЗА СПЕКТАКЪЛ:    

 ГОЛЯМАТА НАГРАДА на Община Велико Търново – статуетка „Малкият принц“, 
грамота и парична награда от 400 лв. Присъжда се за всяка една от възрастовите 
групи. 

 I НАГРАДА –  плакет, грамота и парична награда от 300 лв. Присъжда се за всяка 
една от възрастовите групи и за всяка една от категориите (състави водени от 
професионални режисьори и състави, водени от непрофесионалисти) 

• Награда от Народно читалище “Извор – 1873” с. Самоводене 
• Награда на публиката 

 

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ 

 За най-добра мъжка роля –  плакет, грамота и парична награда от 130 лв. 

 За най-добра женска роля –  плакет, грамота и парична награда от 130 лв. 

 За поддържаща мъжка роля – плакет, грамота и парична награда от 80 лв. 

 За поддържаща женска роля – плакет, грамота и парична награда от 80 лв. 

 Награда за актьорско майсторство на името на Елка Петрова – основател на 
фестивала (Народно читалище “Извор – 1873” с. Самоводене) - (грамота и 100 лв. 
парична награда) 

 Награда за най-ярко актьорско присъствие на името на Симеон Иванов, връчва се 
от Народно читалище „Съгласие“ – гр. Дебелец (грамота и 100 лв. парична награда) 
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Индивидуалните награди се връчват и в двете възрастови групи. 
Журито запазва правото си да не връчва всички награди или да ги дублира. 

 

 Формуляр за заявка за участие във фестивала можете да изтеглите от сайта на 
фестивала www.festivalmalkiyatprints.info или да поискате на ел. поща 
mp_fest@abv.bg  

 Заявките за участие във фестивала се изпращат не по-късно от понеделник, 22 март 
2021 г. на ел. поща  mp_fest@abv.bg или на пощенски адрес 5000 Велико Търново, 
пл. „Майка България“ №2, Община Велико Търново, дирекция „КТМД“, за НФДЮТ 
„Малкият принц“ 

 Информация за хотелски бази на достъпни цени можете да намерите на 
www.festivalmalkiyatprints.info 

 Телефони за контакти с организаторите: 062 623 562; 0882 799655 
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