
 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 
ПЪРВИ ВЕЛИКДЕНСКИ ОНЛАЙН КОНКУРС  

„СВЕТЛИНИ И ТАЛАНТИ”- гр. София 

1 Март 2021г. – 29 Април 2021г. 

Посветен на 30 години творческа дейност на вокален квартет „Славей“ 
 

Под патронажа на: 

Вокален Квартет „Славей“ 

СД „Свирец – игралец, Иванов и сие”, гр. София 

Национално танцово движение „БОДИФОЛК“ 

Със съдействието на: 

НЧ „Надка Караджова - 2012“ 

Онлайн магазин за танцови обувки и облекло: www.comfydance.com 

Медийни патрньори: 

Българска Национална Телевизия 

Българско Национално Радио 

 FEN FOLK TV, EVROKOM, TV ALFA, KANAL 3 и др. 

Задача на конкурса: 

• Да се съхранява, опознава, обича и разпространява Българският 
Фолклор, Класическата музика, Изобразително изкуство, Поп музика, 
Църковно – Славянско песнопение, Словесен фолклор, Литературно 
изкуство. 

• Откриване, изява и популяризиране на деца и младежи - талантливи 
изпълнители в Музикалното, Изобразително,  Танцово, Литературно и 
Поетично  Изкуство. 

•  Стимулиране към творчество на Учители, Диригенти, Хореографи, 
изпълнители. 

• 30 години творческа дейност на Вокален квартет”СЛАВЕЙ”, прославили 
Българския фолклор и Църковно – Славянското песнопение по света и в 
България. 

http://www.comfydance.com/


РЕГЛАМЕНТ 
 

Право на участие в конкурса: 

ВСИЧКИ деца, младежи, девойки, жени, мъже , певци, инструменталисти, 
танцьори, словесен фолклор, разделени в  5 възрастови групи, в различни 
Жанрове на Изкуството – Фолклор, Класическа музика, Поп изпълнения, 
Литература, Танцово изкуство, независимо от Религия, Раса, Пол, от коя 
точка на света е. (без ограничение на възрастта): 

• Първа група – до 7 годишна възраст  
• Втора група – от 8 до 13 годишна възраст включително. 
• Трета група – от 14  до  17 годишна възраст включително. 
• Четвърта група – от 18 до 21 годишна възраст 
• Пета група – над 21 годишна възраст 

 

КАТЕГОРИИ   В   КОНКУРСА: 

1. Категория „А” – ПРОФЕСИОНАЛНА  - учащи в Национални Музикални 
Училища, Средни Музикални Училища, Профилирани паралелки с 
Музика, Хореография и други Специализирани центрове за 
професионална подготовка, включително Висши Учебни Заведения. 

2. Kатегория „Б” – ЛЮБИТЕЛСКА  - участници от Читалища, Училища и др. 
ДЕЦАТА  В  ПРЕДУЧИЛИЩНА  ВЪЗРАСТ  СА  В  КАТЕГОРИЯ  „Б”. 

 

ЖУРИ: 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ЖУРИ  

са изтъкнати, популярни, доказали своите качества и уважавани личности, 
утвърдени специалисти в  музикалната,  танцова, вокална, 

инструментална,  литературна, изобразителна  сфера.  

 Решенията на Журито не подлежат на обжалване! 
 Журито може да дисквалифицира изпълненията на участниците, ако не 

е спазен Регламентът! 
 Организаторите на Конкурса не носят отговорност за решенията на 

Журито! 

 

 

 

 



НАГРАДЕН  ФОНД: 

• Дипломи и Златни, Сребърни, Брозови МЕДАЛИ за 1, 2, и 3-то място в 
Жанра си. 

• Грамоти за участие на всички участници в Конкурса. 
• Предметни и парични награди – Награден фонд  1500лв.: 

Специална награда „ГРАНД ПРИ” – Едногодишна стипендия от 1000лв. 
Втора специална награда  – 300лв.  
Трета специална награда  – 200лв. 
Специални парични награди се връчват на участници, посочени от 
журито, от спечелилите първо място и златен медал в своя жанр, 
независимо дали е индивидуално или колективно представянето.  
 

• Специална награда на НЧ „НАДКА КАРАДЖОВА 2012” 
• Победители, специално посочени от журито се награждават и със 

звукозапис на своето изпълнение.  
• Дипломи за наи-добрите музикални, вокални, танцови и др. педагози.  
• Лауреатите на „СВЕТЛИНИ И ТАЛАНТИ” ще могат да участват в 

телевизионни предавания, концерти, интервюта, организирани от  
Онлайн конкурса. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАРОДНИ ПЕСНИ И ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ:  
• Всички участници изпълняват произведения до 5 минути (A capella  или 

със съпровод -  по желание). Певците могат да включат една песен от 
репертоара на Вокален квартет „СЛАВЕЙ“, (по  желание), бавната песен 
ще добави в актива на изпълнителя бонус  точки в класирането. 

• Участниците от 1-ва и 2-ра възрастова група изпълняват две бързи песни 
до три куплета, от които едната може да е на Вокален квартет „СЛАВЕЙ“ 
(по  желание). 

• Инструменталистите изпълняват две самостоятелни произведения до 6 
минути. 

• Съпроводът е по желание с един или група инструменти. 
 
2. ВОКАЛНИ ГРУПИ ЗА АВТЕНТИЧЕН И ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР, 

НАРОДНИ ХОРОВЕ: 
• Групите за автентичен фолклор изпълняват две народни песни, от 

които едната може да бъде от репертоара на Вокален квартет 
„СЛАВЕЙ“ (по желание),  до 6 минути. 

• Групите за обработен фолклор и народните хорове изпълняват по три 
произведения. Времетраене  – 10 минути. 
 



3. ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ И ОРКЕСТРИ: 
• Инструменталните камерни групи изпълняват две произведения - до 6 

минути. 
•  Народните оркестри изпълняват две самостоятелни пиеси - до 10 

минути 
 

4. БЪЛГАРСКА ХОРЕОГРАФИЯ - АНСАМБЛИ, ТАНЦОВИ СЪСТАВИ, 
КАМЕРНИ ТАНЦОВИ ФОРМАЦИИ: 

• Представя се най – малко един танц от съответния район, от който е 
съставът, а другият танц е по личен  избор. 

• Камерните танци трябва да бъдат с тематичен или сюжетен характер. 
• Камерните групи представят програми до 10 минути, а танцовите 

състави до 15 минути. 
• Фолклорните ансамбли се представят с времетраене до 20 минути.   

 
5. СЛОВЕСЕН ФОЛКЛОР:  

• Представяне  на текст до 6 мин. от района, от който се представя 
участникът. 
 

6. КРАТКИ ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СЪС СВОБОДНА ТЕМА. 
 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛИ С КЛАСИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ:  
• Представяне до 5 минути. 

 
8. ИЗПЪЛНЕНИЯ НА ПОП ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

• Представяне  на две песни до 6 минути. 
 

9. ЦЪРКОВНО – СЛАВЯНСКИ ПЕСНОПЕНИЯ: 
• Представяне  на две песни до 6 минути. 

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ 

• Заявката за участие се попълва on-line на: 
www.bodyfolk.com  или по образец на e - mail:  svetlakaradjova@abv.bg 
или bodyfolk@abv.bg 

• За всяко участие се попълва отделна бланка. 
• ВАЖНО: Имената на участника/ците, ТРЯБВА да бъдат внимателно и 

отговорно попълнени, тъй като тази информация ще бъде използвана за 
вашите Удостоверения!!! 

• ЗАДЪЖИТЕЛНИ са адрес, телефони и e –mail за обратна връзка. 
• Заявки, подадени след крайния срок се считат за невалидни. 
• Непълно и неточно попълнени заявки ще се считат за невалидни. 

http://www.bodyfolk.com/
mailto:svetlakaradjova@abv.bg
mailto:bodyfolk@abv.bg


• Aктуална информация за събитието ще се публикува на Фейсбук 
страницата на НЧ „Надка Караджова 2012”: - Линк към страницата тук 

• Краен срок за подаване на Заявки  - Електронни за участие е 29 Април  
2021г. включително на сайта ни www.bodyfolk.com.   

• Организаторите Не носят отговорност за НЕПРАВИЛНО попълнена 
заявка!          

• На всеки участник,  заплатил своята такса участие, ще бъде изпратен 
линк за група, специално създадена за целта. В тази група конкурсните 
клипове трябва да бъдат качени до 26 Април 2021г. Платежното 
нареждане може да се изпрати на e-mail: bodyfolk@abv.bg . В клипа си 
участниците да се представят с име, населеното място, от което 
идват или Институция. Данните да съвпадат с подадената Заявка в 
сайта ни.     
• Участниците предоставят авторските права на Организаторите да 

излъчват и разпространяват Видеоклиповете им в Медиите и 
Интернет за реклама на Онлайн конкурса „СВЕТЛИНИ И ТАЛАНТИ”. 

 
• РЕЗУЛТАТИТЕ от ОНЛАЙН КОНКУРСА „СВЕТЛИНИ И ТАЛАНТИ” ще се 

обяват на 6 МАЙ 2021г. 
 

НАЧИН   НА   ПЛАЩАНЕ   ТАКСАТА  ЗА УЧАСТИЕ 

 
1. Индивидуални  изпълнители – 30 лв.  
2. Камерни  състави – до 8 участника – 20 лв. на всеки участник.  
3. Клубове, Ансамбли , Хорове, Оркестри и др.: 

- От 9 до 18 участника – по 10лв. на участник 
- Над 19 участника – по 8лв на участник 
- Над 45 участника – по договаряне с продуцентите на конкурса 

                БАНКОВА СМЕТКА: 

Банка: ПОЩЕНСКА БАНКA 

IBAN: BG64BPBI79401040166601 
BIC: BPBIBGSF 

За Първи Великденски Онлайн Конкурс „СВЕТЛИНИ И ТАЛАНТИ“ 2021 - 
гр. София  

ЙОРДАН СТАНИМИРОВ ИВАНОВ 

ТЕЛЕФОНИ  ЗА ВРЪЗКА  И ЗАПИТВАНИЯ: 
Йордан Станимиров: +359 986 705 123 / +359 887 514 915 
Светла Караджова: + 359 896 705 124 / +359 887 522 912 
Стефан Иванов: +359 897 966 294 

Очакваме ви! 

https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2012-103240488109255
http://www.bodyfolk.com/
mailto:bodyfolk@abv.bg

