
IX Национален конкурс    
 

МАРТ 2021 / София, България 
 

Под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, 
Председател на Синдиката на българските учители 

 
Със съдействието на: Министерството на образованието и 

науката,  с подкрепата и съфинансирането на Национален фонд 
„Култура”, по "Едногодишна програма за подкрепа на частни 

професионални организации в областта на изкуствата “, 
Съюза на Българските Музикални и Танцови Дейци  

Регионален инспекторат по образованието – гр.София,  
съорганизатори: Дом на културата “Средец” София и РКИЦ 

 
Директор на конкурса:  

г-жа Снежана Полихронова – Кърнолски 



УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 

1. КАТЕГОРИИ и НОМИНАЦИИ 

В конкурса могат да вземат участие млади таланти на възраст от 4 до 35 години в следните жанрове:  

Фолклор: автентичен и обработен – танц ; инструментал ; вокал (солисти, камерни формации, ансамбли) 

Танц: (солисти, камерни формации, големи формации)  

номинации: класически балет; съвременен (модерен) танц; характерен танц; танцово шоу (хип-хоп, ърбън стрийт, MTV); 

спортни танци (латино и страндартни) 

Вокал: (солисти, камерни формации, големи формации) 

номинации: мюзикъл и песен от филм ; класка ; джаз и евъргрийн ; поп ; рок. 

Инструменталисти: струнни ; духови ; клавирни (солисти, камерни формации, ансамбли, оркестри)  

Оркестри: фолклорни, фанфарни, духови, симфонични (до 35 г.) 

Хорове: класически, фолклорни, госпъл (до 35 г.) (мин. 12 изпълнители) 

Singer-songwriter (певец-автор) – категория за автори-изпълнители до 25 год. възраст (няма възрастови групи) 

Нова песен – категория за екип композитор и изпълнител за авторска песен, написана последните 12 месеца.  

2. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 
I възрастова група – до 7 години (включително)  

II възрастова група – от 8 до 10 години (включително) 

III възрастова група – от 11  до  13 години (включително) 

IV възрастова група – от 14 до 18 години (включително) 

V възрастова група – от  19 до 35 години (включително) 
 

ХОРОВЕ  и ОРКЕСТРИ – детски, младежки и възрастни (до 35 г.) : 

I  категория –  до 14 г.  

II категория – до 20 г. 

III категория –  над 21 г.  



3. Условия:  

 
Участниците имат право до 2 изпълнения в две различни номинации,  

като времетраенето на всяко от тях не трябва да надхвърля: 

3:20 минути за вокални формации и солисти (поп-вокал и фолклор)  

3:00 минути за танцови солисти и формации 

4:00 минути фолклорни ансамбли, духови оркестри, хорови формации 

 Инструменталисти (солисти и камерни формации) – едно произведение по избор и  едно произведение от ХХ век,  с 

общо времетраене 8 минути за участници за I и II група и общо времетраене до 12 минути за участници III - V 

възрастова група;  

  

4. Срок за записване до 17.02.2021 г. (след посочената дата заявки се приемат само по 

преценка на организаторите) 

 
Необходими материали: 

- попълнен формуляр на заявка за участие и декларация за авторските права; 

- ДЕМО материали, показващи възможностите на кандидатите и техни представителни снимки;  

Материалите се изпращат на е-mail: karnolsky@gmail.com с тема: „Път към славата“ 2021. 

Организаторите си запазват правото да преустановят записването в дадена група и преди тази дата, ако капацитетът е 

запълнен.  

 

5. Музикалният съпровод за всяко изпълнение трябва да бъде изпратен на 

karnolsky@gmail.com  до 25.02.2021  г. По време на конкурса няма да се  правят промени.  
Ако на записа при солистите има допълнителни гласове, то не се допуска те да повтарят основната мелодия.  



НАГРАДИ 

GRAND PRIX 

 I, II, III МЯСТО 
  СТИПЕНДИИ от МОН по Програмата за закрила на деца с изявени дарби  

за солисти IV възрастова група – вокал, танц и инструментал 

  Запис на песен и заснемане на видеоклип за изпълнител от категория singer-songwriter 

  Парични награди за Нова песен: I място – 500 лв., II място – 300 лв., III място – 200 лв. 

  Намаления и безплатни участия в международни фестивали организирани от Арт Център Кърнолски – “Magia 

Italiana”, “Summer Camp”, “Орфей в Италия”, “Короната на Орфей” – Гърция 

  Специални награди: 
Спациална награда на името на Димитър Кърнолски за преподавател 

Покани за участие в международни конкурси в Италия, Испания, Полша, България, Румъния, Литва, Македония, Сърбия, Щвейцария и други държави 

Награда от Синдиката на българските учители 

Награди от КНСБ – озвучителни системи и безплатно участие в Етно Фестивал “ Децата на Балканите – с духовност в Европа”  

Награди от членовете на журито – безплатни открити уроци. 

Награда на Руски културно-информационен център - гр. София за изпълнение на песен, танц или инструментално произведение от руски автор.   

Специална награда за изпълнение на оригинална песен 

Специална награда за оригинален аранжимент  (вокален или инструментален) 

Специални награди от Фирма Гришко 

Специални награди от  Синдикат на Българските Учители 

Специални награди от Фирма Допелхерц 

Специални награди от Фирма MAXIMA 

Награди от Салони за красота Венера 

Награда от Списание "ОСЕМ". 

Награда от фирма "ТРИМ". 

Запис и мастеринг в Студио "Karnolsky Project Studio". 

Подаръци от фирма "Сани Конс " 

Награди и подаръци от други фирми спонсори. 

*Наградите се връчват изключително и само по преценка на журито, организаторите и партньорите на конкурса, поради което същите си  

запазват правото да не присъдят всяка една от гореспоменатите награди 



КОНКУРСНИ ТАКСИ (две изпълнения): 

 
Солист - 52 лв.;  

Singer-songwriter (певец-автор) – 100 лв.; 

Нова песен – 100 лв. 

Малки формации /дует/ - 40 лв. на човек;  

Малки формации /триo/ - 30 лв. на човек;  

Малки формации /квартет/ - 26 лв. на човек;  

Формации от 5 до 8 човека – 22 лв. на човек;  

Формации от  9 до 15 човека – 17 лв на човек;  

Формации от 16 до 20 човека - 230 лева за формация;  

Формации над 20 човека –270 лева за формация; 

* отстъпки за трето, четвърто и следващо участие (изпълнение) 

 

Заявката се гарантира с такса участие, преведена до 17.02.2021 г. по сметка:  

Eurobank EFG Bulgaria 

пл. България 1, 1414 София БЪЛГАРИЯ  

BIC: BPBIBGSF 

IBAN: BG28BPBI79401053312301  

Арт Център Кърнолски 

Основание: име на участник/група и текст “Път към славата ”. 
 

Сканирано копие от банков документ, удостоверяващ извършеното плащане се изпраща с име на участника и текст 

“Път към славата ” на e-mail: karnolsky@gmail.com 

 

*След 25.02.2021 преведените такси не се възстановяват. 



*Програма за концертите ще бъде публикувана до 27 февруари 2021 г. 

 

 

Конкурсът ще се проведе:  

 

Фолклор: 5, 6 март 2021 в ДК „Средец” , ул.Кракра 2А. Награждаване на 7 март 2021. 

 

Танц: 5, 6 март 2021 залата на Руския културно-информационен център, ул.Шипка, 34. 

Награждаване на 7 март 2021. 

 

Вокал соло: 12, 13 март 2021 в Руския културно-информационен център, ул.Шипка, 34. 

Награждаване на 14 март 2021. 

 

Вокални формации, Singer-songwriters, Нова песен:: 12, 13 март 2021 в ДК „Средец” , ул.Кракра 

2А. Награждаване на 14 март 2021. 

 

Инструменталисти: 19, 20 март 2021 в Руския културно-информационен център, ул.Шипка, 34. 

Награждаване на 21 март 2021. 

  
 

 

 

АРТ ЦЕНТЪР „КЪРНОЛСИ“, Бул. „Васил Левски“ 86, гр. София  

Тел. 02/951 61 31                         имейл: karnolsky@gmail.com 


