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Уважаеми колеги, 

Национална Секция на CIOFF® България има удоволствието да ви покани на         

2200--ттаа  ННааццииооннааллннаа  ссрреещщаа  --  ссееммииннаарр  ннаа  CCIIOOFFFF®®  ББъъллггаарриияя  

която ще бъде организирана за двадесети път при следната програма: 
 

Място: Парк хотел “Москва” , 1113 София, ул. „Незабравка“ 25,  

Зала Киев (етаж Мецанин) 

Дата:  15 Май 2021 г.  
Пристигане и настаняване след 10.00 ч.                    

 

Дневен ред 

 

15 Май 2021 г. /събота/: 

12-14:00 ч. Настаняване в хотел. 

14:00 ч. Официално откриване. 

14:05 ч. Връчване на  годишните награди „Златна кобилица” за цялостен принос в 

опазването и популяризирането на българското нематериално културно 

наследство в категориите за личност и институция. 

14:20 ч. Кафе - пауза. 

14:45 ч. Семинарна част:  

50 г. CIOFF®, 

20 г. CIOFF® България, 

6-ти Национален преглед на фолклорните ансамбли 2021-2022 г.  

15:30 ч. Представяне на конкурси, фестивали, книги, проекти  и др. 

15:45 ч. Членство в НС на CIOFF® България и условия за участие в Международни 

фолклорни фестивали в чужбина. 

16:00 ч. Дискусии по горепосочените теми и др. 

 

19:00 ч. Официална вечеря с програма на Фолклорен танцов състав „Пламъче”, с 

художествен ръководител Ивайло Първанов, представител на България в 6-та Световна 

ФОЛКЛОРИАДА на CIOFF® 2021. 
       
16 Май 2021 /неделя/  
До 12:00 ч. Отпътуване от хотела. 
 
Забележка: НС на  CIOFF® България си запазва правото за промени в дневния ред. 
 
Условия за участие на следващата страница. 
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2200--ттаа  ННааццииооннааллннаа  ссрреещщаа  --  ссееммииннаарр  ннаа  CCIIOOFFFF®®  ББъъллггаарриияя,,  

Условия за участие: 

 

Всички участници пътуват на свои разноски до и от гр. София. 

Настаняването е на 15.05.2021 г. /събота, след 10.00 ч./ 

Цени за участие: 

- Участие в конференция - 50 лв. 

- Официална вечеря - 40 лв. 

- Конференция с официална вечеря - 85 лв. 

- Конференция с официална вечеря и нощувка в двойна стая - 130 лв. 

- Конференция с официална вечеря и нощувка в единична стая  - 150 лв. 

При настаняване на 14.05.2021 г. /петък/ допълнително се заплаща 45 лв. на човек в 

двойна стая със закуска или 65 лв. в единична стая със закуска. 

Ако желаете настаняване от 14.05.2021 г., моля отбележете в регистрационната  форма. 

 

Паркинг: Почасово ползване - 2,00 лв./час, за гости на хотела - 8,00 лв. до 12:00ч. на 

следващия ден, заплащането на паркинг е на рецепция с картата от паркинга. 

 
Таксата за участие се заплаща по банков път, съобразно приложената Регистрационна 
форма по банкова сметка: 

В полза на:  Фондация „МСОФФТИ-България /ЦИОФФ – България/” 
При банка:  Уникредит Булбанк АД 
Б. Сметка(IBAN): BG46 UNCR 7000 1520 2010 90 
BIC:   UNCRBGSF 

  
Моля в срок до 12.05.2021 г. /сряда/ да потвърдите Вашето участие и изпратите 
попълнената Регистрационна форма, актуални данни за издаване на фактура и копие от 
банковото бордеро по е-mail - info@cioff-bulgaria.com  

  

За допълнителна информация или въпроси : 

Йоанна Низамска    - 0883 373 622 

Емил Павлов             - 0879 401 191 

E-mail: info@cioff-bulgaria.com 
 

С уважение: 

 

 
 
 
Емил Павлов - Председател  
Национална секция за България на Международния съвет на организаторите на  
фестивали за фолклор и традиционни изкуства CIOFF® - Официален партньор на 
ЮНЕСКО, Статут Асоцииран.  
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