
СЕДМИ КЛАВИРЕН КОНКУРС „ШУМАН – БРАМС” 

Пловдив, 12 - 15 ноември 2020 г. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ 

акад. проф. д-р Атанас Куртев 

Стелла Ослекова 

Светлана Косева 

Елена Велчева 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Конкурсът е предназначен за млади пианисти от различни националности, изпълнителски 

школи и образователни нива, организирани в следните възрастови групи: 

Първа възрастова група  ученици от І до ІV клас 

Втора възрастова група  ученици от V до VІІ клас 

Трета възрастова група  ученици от VІІІ до ХІІ клас 

Четвърта възрастова група  над 18 години 

По желание на кандидата е възможно участие в по-висока възрастова група със съответната 

конкурсна програма, без да се допуска включване в повече от една възрастова група. 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 

1. Заявление за участие по образец, в електронен вариант. 

2. Сканиран официален документ, удостоверяващ възрастта на участника (акт за раждане, 

паспорт). 

3. Актуална артистична фотография – формат jpg, висока резолюция - минимум 300 dpi. 

4. Кратка творческа автобиография. 

5. Банков документ за внесена регистрационна такса в размер и равностойност, както 

следва: 

І група – 30 лв.; ІІ група – 40 лв.; ІІІ група – 60 лева; ІV група – 80 лева. 

Таксата се превежда по сметка на: 

НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив 

УниКредит Булбанк, клон Пловдив 

IBAN: BG19UNCR 7630 3100 113496 

за конкурса „Шуман – Брамс” 2020 г. 



Сумата за участие не включва преводните такси и банкови комисионни. Необходимите 

сканирани документи за участие се изпращат на e-mail: plovdivmusicschool@gmail.com 

в срок до 30 октомври 2020 г. 

Внесена такса от кандидат, неотговарящ на условията за регистрация, не се възстановява. 

За невалидни се считат подадените със закъснение заявки и тези, които не са в съответствие 

с изискванията или са с липсващи документи. 

Жребият за реда на участие се тегли служебно на 3 ноември 2020 г. 

До 6 ноември 2020 г. организаторите уведомяват допуснатите в конкурса кандидати на 

посочен от тях електронен адрес за графиците им на акустични репетиции и на състезателно 

участие. 

ЖУРИ 

 Журито е съставено от изтъкнати клавирни педагози и инструменталисти. Същото работи 

по Правилник, утвърден от Организационния комитет на конкурса. Решенията на журито са 

окончателни и неоспорими. Журито има право да не присъди всички награди. По предложение на 

журито се определят изпълнителите и програмата на Заключителния концерт, в който 

задължително участват носителите на първа награда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

проф. Борислава Танева – НМА „Проф. Панчо Владигеров“, София 

ЧЛЕНОВЕ: 

Елена Велчева – НУМТИ „Добрин Петков“, Пловдив 

Светлана Косева – НУМТИ „Добрин Петков“, Пловдив 

Емилия Канева – НМУ „Любомир Пипков“, София 

Антоанета Воденичарова – НУИ „Панайот Пипков“, Плевен 

Евгени Желязков – НУИ „Проф. Веселин Стоянов“, Русе 

 

НАГРАДИ 

За Първа и Втора възрастови групи: 

Отлично представил се – Златен медал и лауреатски диплом 

Много добре представил се – Сребърен медал и лауреатски диплом 

Добре представил се – Бронзов медал и лауреатски диплом 

 

Трета възрастова група      Четвърта възрастова група                     
                 Наградите са неделими                              Наградите са неделими                   

Първа награда   200 лв.                  400 лв.                

Втора награда   150 лв.      300 лв.                  

Трета награда   100 лв.      250 лв.           . 

 Преподавателите на наградените състезатели се удостояват с почетни дипломи. 

 



СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ, учредени от НУМТИ „Добрин Петков”: 

 Награда „Стелла Ослекова” за най-ярък талант /Стелла Ослекова (1946 - 2012) –

дългогодишен клавирен педагог в НУМТИ „Добрин Петков”, учредител и артистичен 

директор на конкурса „Шуман – Брамс” / 

 Награда „Росица Иванчева” за висок професионализъм /Росица Иванчева (1935 - 2007) –

дългогодишен клавирен педагог и ръководител на катедра „Пиано” в НУМТИ „Добрин Петков”/ 
 

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ, учредени от преподаватели в НУМТИ „Добрин Петков”: 

 Награда на името на архитект Екатерина Велчева (учредител Елена Велчева) 

 Награда на името на актрисата Благовеста Кабаиванова (учредител Светлана Косева) 
 

Организационният комитет запазва правото си да включва като допълнителни отличия и други 

парични и предметни награди, представени от държавни, общински или частни юридически и 

физически лица и организации. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Конкурсът е включен в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби на 

Министерския съвет. 

Разходите за пътуване и пребиваване на участниците са за тяхна сметка. Организаторите 

могат да съдействат за резервация в хотел.  

По време на конкурса на участниците се осигурява кабинет за свирене и преобличане, както 

и акустична репетиция за всеки тур в залата, където се провеждат прослушванията. 

Участието в конкурса означава приемане на условията и признаване на изискванията на 

настоящия регламент. 

КОНКУРСНА ПРОГРАМА 

І група – в един тур (общо времетраене до 10 минути) 
1. Полифонично произведение 

2. Произведение от Шуман или Брамс 

3. Пиеса по избор на кандидата 

 

ІІ група – в един тур (общо времетраене до 15 минути) 
1. Полифонично произведение 

2. Произведение от Шуман или Брамс 

3. Пиеса по избор на кандидата 

 

  ІІІ група – в един тур (общо времетраене до 30 минути) 
1. Полифонично произведение 

2. Произведение от Шуман или Брамс 

3. Произведение от немски или австрийски композитор 

4. Пиеса по избор на кандидата 

 

ІV група – в два тура 

І тур (общо времетраене до 25 минути) 
1. Полифонично произведение 
2. Произведение от Шуман или Брамс 

3. Произведение от немски или австрийски композитор 

 

ІІ тур (общо времетраене до 40 минути) 
1. Произведение от Шуман или Брамс  
2. Свободна програма по избор на кандидата (различна от първи тур) 



За допълнителна информация: 

НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив 4000, ул. „Иван Вазов” №23, Тел.: +359 32 624 922,  

e-mail: plovdivmusicschool@gmail.com, http://plovdivmusicschool.wordpress.com 

mailto:plovdivmusicschool@gmail.com
http://plovdivmusicschool.wordpress.com/

