
      XV МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ 
ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА  КЛАСИЧЕСКИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ 

24 - 26 април 2020 г., гр. ПЕРНИК 
 

 
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ 

 
1.Конкурсът за млади изпълнители на класически музикални инструменти        
се организира от Община Перник, Общински комплекс Дворец на културата и           
Обединена школа по изкуствата. Петнадесетото издание на конкурса ще се          
проведе от 24 до 26 април 2020 година в ОК Дворец на културата, град              
Перник, площад „Кракра Пернишки” № 1. 
 
2. Главната цел на конкурса е да даде сцена за изява на таланта, да бъде               
място за обмен на знания, умения и идеи сред музикалните педагози и            
изпълнители. Конкурсният тур е публичен. 
 
3. Конкурсният тур ще се проведе на 25.04.2020 г. /събота / от 8.30 ч. в               
залите на ОК Дворец на културата. Кандидатите участват в три раздела: 
1) Пиано и акордеон; 2) Струнни инструменти; 3) Духови инструменти и           
ударни инструменти 
 
4. В конкурса могат да участват млади изпълнители на класически музикални           
инструменти – индивидуално и в камерни формации. Участниците се явяват в           
две категории – категория „А” и категория „Б”. 
 
Категория „А” – любители 
В тази категория могат да участват: 
- ученици от музикални школи, школи по изкуствата, школи към музикалните           
училища 
- ученици от музикални паралелки на училища 
- ученици на частни педагози 
- изучаващи факултативен или задължителен инструмент в средните или         
висши музикални училища 
 
Категория„Б”– специализирани музикални училища (средни и висши) 
В тази категория могат да участват: 
- възпитаници на средни музикални училища 
- студенти от висши музикални училища и завършили такива 
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5. Възрастови групи и максимално времетраене на участието: 
 
Групи Възраст Максималн

о 
времетраен
е 

I - до 8 год. Родени до 31.12.2012 г. до 5 мин. 

II - 8 - 10 г. родени от 01.01.2010 до 
31.12.2011 г. 

до 7 мин. 

III - 10 - 12 
г. 

родени от 01.01.2008 до 
31.12.2009 г. 

до 9 мин. 

IV- 12 - 14 г. родени от 01.01.2006 до 
31.12.2007 г. 

до 10 мин. 

V- 14 - 17 г. родени от 01.01.2003 до 
31.12.2005 г. 

до 12 мин. 

VI - 17 - 20 
г. 

родени от 01.01.2000 до 
31.12.2002 г. 

до 15 мин. 

VII - над 20 
г. 

преди 31.12.1999 г. до 20 мин. 

VIII 
Ансамбли 

Без възрастови ограничения до 15 мин. 

 
Възможно е кандидатът да заяви своето участие в по-горна възрастова група. 
Ансамблови творби в раздел пиано следва да бъдат изпълнени на едно пиано            
(за 4 или 6 ръце). 
 
6. Конкурсната програма включва свободно избрани две или повече         
произведения с различен характер в рамките на посоченото времетраене.         
Участникът може да изпълни отделни части от сонати, сюити и други циклични            
произведения. Участниците в конкурса могат да включат по желание, в тяхната           
свободно избрана програма, творби от испански или ибероамерикански        
композитори, за най-добро изпълнение на които са предвидени награди.  
 
7. Конкурсът се провежда в един тур. Участвалите в предишни издания на            
конкурса могат отново да участват в него, с изключение на носителите на            
„Grand prix”. Лауреатите на първа награда могат да се явят на конкурса, но не в               
същата възрастова група, от която имат тази награда. 
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Резултатите от класирането във всяка възрастова група и участниците в гала           
концерта ще бъдат обявявани на таблата пред съответните зали. 
 
8. Редът на изпълненията се определя по датата на раждане във възходящ            
ред. Организаторите осигуряват помещения за кратко разсвирване преди        
конкурса. 
 
9. Журито е съставено от изявени музиканти и музикални педагози. 
Журито оценява и класира участниците на едно прослушване от всяка          
възрастова група в двете категории – „А” и „Б”. Всички негови решения по             
класиране на участниците са окончателни и неоспорими. Член на журито няма           
право да гласува за свои ученици. 
 
10. Награден фонд: 
- грамота за участие 
- за всяка възрастова група и категория се присъждат дипломи и медали за             
I-во,  II-ро,  III-то място, дипломи за поощрения. 
- „Grand prix”– награда на Кмета на Община Перник - статуетка и парична сума              
от 500 лева за изключително ярко дарование 
- награда  на Областен управител на Област Перник за най-ярко представил се 
участник от категория „А” 
- награда – солист на Камерен оркестър „Орфей” към ОКДК 
- награда – солист на Духов оркестър към ОКДК 
- награда за най-малък участник / момиче и момче / 
- награда за високи педагогически постижения  
- награда за най-добър корепетитор  
- награда от спонсор „Клавирна мечта“ на стойност 100 лв. за участник - 
пианист от категория „А“ 
- награда от спонсор за най-артистичен участнк  
- три специални награди в трите раздела на конкурса за изпълнение на творби             
от испански или ибероамерикански композитори, които са предоставени от         
Институт Сервантес в София. Наградите са финансиране на курсове по          
испански език в Институт Сервантес. 
- три специални награди от отдел „Образование“ към Посолството на Кралство           
Испания в България за изпълнение на творби от испански или          
ибероамерикански композитори. Наградите са на стойност 100 лева във         
формата на ваучери за закупуване на музикални материали. 
Организаторите си запазват правото да включат и допълнителни награди. 
Журито си запазва правото да не присъжда всички предварително обявени          
награди. 
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11. Ако номинираните от журито кандидати за наградата „Grand prix” и           
наградата на Областен управител са повече от един участник, те се явяват            
на прослушване пред всички членове на журито след края на конкурсния тур за             
да се излъчат  победителите. 
 
12. Конкурсът завършва с тържествен гала концерт на участници,         
определени от журито. Концертът ще се състои на 26.04.2020 г. от  
15.00 ч. в Двореца на културата. Връчването на всички награди ще бъде на             
гала концерта. 
Носителите на наградата на Камерен оркестър „Орфей” и наградата на Духов           
оркестър към ОКДК получават покана за участие в празничния концерт за           
откриване на следващото издание на конкурса. 
 
13. Таксата за участие е 45.00 лева за индивидуалните изпълнители и по            
30.00 лева за всеки участник от ансамблите. Таксата за участие се внася по             
банков път с платежно нареждане за плащане към бюджета по банкова сметка            
на  
ОК Дворец на културата: IBAN: BG50CECB97903136296500 
Банка: ЦКБ Перник – BIC: CECBBGSF  
Във вносната бележка за „задължено лице” се изписват: 
Името – собствено, бащино и фамилно на участника в конкурса 
За „основание за плащане” се изписва: „Такса за участие в музикален конкурс”            
. 
Срокът за плащане е до 12.03.2020 г. включително. 
Банковите комисионни и такси са за сметка на участника. При неявяване на            
участника, таксата не подлежи на връщане. 
Чуждестранните участници следва да внесат таксата за участие в конкурса на           
място – на касата в Двореца на културата.  
 
14. Разходите по пребиваването в Перник ( пътни, нощувки, храна,          
корепетитор ) са за сметка на участниците. Организационният комитет не се           
ангажира с резервация на хотел. 
 
15. Регистрацията на участниците се извършва в деня на публичния конкурсен           
тур, не по-късно от 30 минути преди явяването срещу представяне на           
документ за платена такса и документ за самоличност (копие от акт за раждане             
или лична карта ) на участника. 
 
16. Необходими документи за участие в конкурса: 
- заявка за участие  
- една снимка с добра резолюция (минимум 300 dpi – формат jpeg ) в отделен               
файл с трите имена на участника 
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- сканирано копие от документа за платена такса за участие 
Формат на сканираните документи: pdf, jpeg 
Приемат се само заявки, попълнени по електронен път във формат документ           
на „Word” и окомплектовани с необходимите документи като отделни прикачени          
файлове, изпратени на e-mail: schoolofarts@abv.bg 
Заявка за участие и регламента на конкурса може да бъдат изтеглени от сайта             
на Общински комплекс Дворец на културата: 
http://www.palacepernik.com/ 
Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса е до  
12.03.2020 г. включително. 
 
17. Заключителни разпоредби:  
- подаване на документите за участие представлява съгласие с регламента на           
конкурса. 
- участникът предоставя безвъзмездно правата върху записите и снимките от          
представянето му в конкурса на организаторите с цел популяризирането на          
конкурса. 
- участникът, след изпращането на документите си за участие, ще получи           
писмен отговор - потвърждение на e-mail. Ако в срок до 10 дни кандидатът не              
получи съобщение, моля той да се обади на долупосочените телефони за           
уверение, че документите му за участие в конкурса са получени.  
- графикът за реда на явяването на участниците ще бъде публикуван на сайта 
на ОК Дворец на културата след  14.04.2020 г.- http://www.palacepernik.com/  
- след приключване на конкурса класирането на участниците ще бъде          
публикувано на сайта на ОК Дворец на културата. 
 
За допълнителна информация: schoolofarts@abv.bg  
 
Телефони: +359885 262610: +35976  600333; +35976  604283 
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