
1. Националният фестивал „На върха“ се провежда в курорта „Боровец“ и

община Самоков в първата седмица на месец юни.

2. Продължителността на Фестивала е 3 дни.

3. Датите и дните на провеждане се определят всяка година от

Организационния комитет на Фестивала.

4. По време на Фестивала могат да се провеждат и съпътстващи прояви.

5. Фестивалът се провежда под патронажа на кмета на Община Самоков.

6. Фестивалът няма конкурсен характер.

І. Общи положения

НАЦИОНАЛЕН  ФЕСТИВАЛ  НА  ИЗКУСТВАТА  

НА ВЪРХА
СТАТУТ
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Фестивалът „На върха“ има следните цели:

1. Да съдейства за съхраняването и популяризирането  на нематериалното

културно наследство.

2. Да популяризира постиженията на български творци в различни жанрове на

изкуството.

3. Да развива културния обмен между артисти от различни жанрове.

4. Да мотивира, поощрява и подпомага изявите на изпълнители в различни

жанрове на изкуството.

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

туризъм в Община Самоков и да удължава туристическия сезон в курорта „Боровец“.

ІІ. Цели на фестивала
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Националният фестивал „На върха“  има свое наименование и свой графичен

символ

ІV. Организатори

1. Организатори на фестивала „На върха“ са „ЕНИ тур“ ООД и „ЕНИ филм“
ЕООД в партньорство с община Самоков и хотелите „Рила“ и „Боровец“.
2. Организаторът отговаря за цялостното провеждане на Фестивала –
администриране, реклама, набиране на участници, програма и организиране
на съпътстващи дейности.

ІІІ. Символика на фестивала

1. Ръководен орган на фестивала „На върха” е Организационният комитет, в

който влизат представители на „ЕНИ тур“ ООД и „ЕНИ филм“ ЕООД и

партньорите на събитието.

2. Председател на Организационния комитет е управителят на „ЕНИ тур“ ООД

Емил Иванов.

3. Председателят назначава членовете на Организационния комитет. За

работата си в този комитет председателят и членовете не получават

възнаграждение.

4. Организационният комитет провежда заседания, които се свикват от

председателя и/или по инициатива на някой от членовете на комитета.

Заседанията му се считат за редовни, ако присъстват не по-малко от 2/3 от

членовете. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

5. Текущата дейност по организацията, подготовката и провеждането на

фестивала „На върха” се осъществява от „ЕНИ тур“ ООД и „ЕНИ филм“ ЕООД.

V. Ръководство на фестивала



 www .myfes t i va l s .bg

fes t_navarha@abv .bg

+359  898  455  350             +359  898  484  182

1. Фестивалът „На върха” се финансира  със собствени средства на „ЕНИ тур“

ООД и „ЕНИ филм“ ЕООД със съдействието на община Самоков и спонсори.

2. Финансовото обслужване на Фестивала се извършва от „ЕНИ тур“ ООД и

„ЕНИ филм“ ЕООД.

кратко описание на състава или индивидуалния изпълнител (до 1000
символа )
3 броя снимки (JPG формат)
точен адрес, телефон, лице за контакт и e-mail  за кореспонденция

VІІ. Правила за участие във фестивала

1. Във Фестивала могат да участват изпълнители от различни жанрове на
изкуството фолклорни ансамбли и танцови състави, индивидуални
изпълнители, инструментални  формации, вокални изпълнители в областта
на фолклора и поп музиката, танцови колективи и индивидуални
изпълнители на хип-хоп, латино и спортни танци, модерен и класически
балет и др., подали заявки за участие и одобрени от организационния
комитет.
2. Заявките за участие се изготвят по одобрени от Организационния комитет
формуляри и се изпращат по електронен път през сайта „www.myfestivals.bg
или на имейл: fest_navarha@abv.bg.
3. Към заявката трябва да бъдат приложени:

4. Заявките и представителните материали се изпращат в срока, посочен от
Организационния комитет.
5. Във фестивала участват и популярни професионални артисти, които
провеждат семинари и се включват в концертните програми.
6. Жури от професионалисти експерти наблюдава и коментира изпълненията
на участниците във фестивала и по своя преценка има правото да определя
специални награди, както и да предлага партньорство на избрани
изпълнители за съвместна творческа дейност
7. Във фестивалните събития могат да се включат и туристи, които имат
достъп до всички прояви.
8. Участниците и гостите получават отличителни гривни, които им осигуряват
достъп до всички фестивални събития.

VІ. Финансиране
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9. Участниците заплащат нощувките в хотелите и транспортните си разходи.
10. Участниците не заплащат такса участие.
11. Всяко допълнително или нововъзникнало изискване от страна на състав,
се разглежда и решава по преценка на Организационния комитет.
12. Всеки състав и индивидуален изпълнител представя програмите
си на живо. Изпълнителите трябва да имат съпровод с оркестър на живо или
да предоставят музикален запис на CD или на USB-памет.
13. За участието си във Фестивала участниците подготвят  блок програма с
продължителност до 10 мин.
14. Участниците не трябва да поемат други ангажименти в периода на
Фестивала.
15. Участниците трябва стриктно да спазват програмата на Фестивала, както
и определеното им време за участие в концертите и съпътстващите събития.
16. Ръководителите на групи са отговорни за дисциплината на групата, в т. ч.
за спазването на програмата на Фестивала, добрите отношения с другите
групи, както и за артистичното ниво на изпълнителите, съответстващо на
представените рекламни материали.
17. Всички фестивални събития ще бъдат заснемани от професионални
фотографи и оператори. „ЕНИ филм“ ЕООД и „ЕНИ тур“ ООД притежават
всички права върху изпълненията по време на Фестивала, рекламната
дейност, излъчването на концертните програми чрез различни частни,
национални и обществени медии, издаването на аудио, видео и други
материали и тяхното тиражиране в България и чужбина без всякакви
задължения към участниците във Фестивала.
18. Фестивалът предвижда свободно време за почивка и предлага на
желаещите съпътстваща културна програма с туристическа цел.
19.  Всички състави получават грамоти за участие и подаръци.

VІІІ. Заключителни разпоредби

Този Статут е приет с Решение № 1 от 23.10.2020 година на Организационния

комитет на фестивала и влиза в сила от същата дата.


