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Конкурсът за ударни инструменти „Пендим” е основан през 1999 г. с цел да даде възможност 
на участниците да се състезават, контактуват и обменят изпълнителски и педагогически опит и 
иновативни идеи при интерпретиране на музика от различни стилове и жанрове. Това на 
практика създава условия както за утвърждаването на млади инструменталисти, така и за 
повишаване нивото на професионалното музикално изкуство. 
По време на конкурса се предвижда концерт на членовете на журито. 

ЖУРИ 
Журито е съставено от именити български и чуждестранни музиканти, изтъкнати изпълнители и 
педагози – предимно възпитаници на НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив. Журито работи по 
Правилник, утвърден от Организационния комитет на конкурса и присъжда награди въз основа 
на артистичното представяне на състезателите и на получения персонален оценъчен бал. 
Решенията на журито са окончателни и неоспорими. По негово предложение се определят 
изпълнителите и програмата на Заключителния концерт. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Александър Георгиев – Австрия  
ЧЛЕНОВЕ:   Виви Василева – Германия 

Владимир Петров - Австрия  
Фабиан Хомар – Австрия 

 
 

НАГРАДИ 
 
 

 

ГОЛЯМАТА НАГРАДА - Бронзова статуетка 
Първа награда – Златен медал, диплом и предметна награда 

Втора награда – Сребърен медал, диплом и предметна награда 
Трета награда – Бронзов медал, диплом и предметна награда 
Предметните награди са осигурени от Фондация „Пендим”. 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 
 

 Заявление за участие по образец, попълнено на компютър на български или английски език. 

 Сканиран официален документ, удостоверяващ възрастта и класа на участника (Акт за 
раждане, паспорт, служебна бележка от училището). 

 Актуална фотография на участника – формат jpg.минимум 300 dpi. 

 Банков документ за внесена регистрационна такса: 

 За категория „Солисти” – в размер на 80 лв. или 40 евро 
 За категория „Ансамбли” – в размер на 50 лв. или 25 евро на участник от състава. 

  
Таксата се превежда по сметка на: 

Фондация „Пендим”, IBAN: BG29STSA93000028089507, конкурс „Пендим” 2022 г. 

Сумата за участие не включва преводните такси и банкови комисионни. 

Необходимите документи за участие се изпращат сканирани на e-mail: 
plovdivmusicschool@gmail.com в срок до 30 май 2022 г. 

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

РЕГЛАМЕНТ 
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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 03 юни 2022 г. 

До 10 юни 2022 г. организаторите уведомяват допуснатите в конкурса кандидати на посочен от тях 
електронен адрес за графиците им на акустични репетиции и на състезателно участие. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Разходите за пътуване и пребиваване на участници, преподаватели и акомпанятори в конкурса са за 
тяхна сметка. Организаторите могат да съдействат за резервация в хотел. 
По време на конкурса на участниците се осигурява стая за свирене и преобличане. 
Участието в конкурса означава приемане на условията и признаване на изискванията от настоящия 
регламент. 
За допълнителна информация: НУМТИ “Добрин Петков” - 4000 Пловдив, ул. “Иван Вазов” №23 
e-mail: plovdivmusicschool@gmail.com 

 
 

 
Конкурсът е предназначен за млади инструменталисти от различни националности и 
образователни нива, организирани в следните категории и възрастови групи: 
 
 

 
Първа възрастова група (1 и 2 клас) 

1. Едно произведение по избор за малък барабан 

2. Едно произведение по избор за пластинкови инструменти 

Общо времетраене: 5-8 мин. 
Всички пиеси могат да бъдат изпълнявани и с акомпанимент (пиано, друг инструмент с 
изключение на ударни инструменти, или запис) 
 
Втора възрастова група (3 и 4 клас) 

1. Малък барабан – едно от изброените произведения на Добри Палиев: Марш, Ръченица 

2. Произведение по избор за мембранни инструменти 

3. Произведение по избор за пластинкови инструменти 

Общо времетраене: до 10 мин. 
Всички пиеси могат да бъдат изпълнявани и с акомпанимент (пиано, друг инструмент с 
изключение на ударни инструменти, или запис). 
 
Трета възрастова група (5 и 6 клас) 

1. Рудимент барабан (Marching Drum) – едно произведение по избор 

2. Класически малък барабан – едно произведение по избор 

3. Произведение по избор за пластинкови инструменти 

Общо времетраене: до 15 мин. 
Всички пиеси могат да бъдат изпълнявани и с акомпанимент (пиано, друг инструмент с 
изключение на ударни инструменти, или запис) 
 

КАТЕГОРИЯ „СОЛИСТИ”: 

КОНКУРСНА ПРОГРАМА 
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Четвърта възрастова група (7 и 8 клас) 
1. Рудимент барабан (Marching Drum) или Класически малък барабан – едно 

произведение по избор 

2. Маримба или Вибрафон – едно произведение по избор 

3. Сет ъп или Комплект барабани – едно произведение по избор 

Общо времетраене: до 20 мин. 
Всички пиеси могат да бъдат изпълнявани и с акомпанимент (пиано, друг инструмент с 
изключение на ударни инструменти, или запис) 
 
Пета възрастова група (9 и 10 клас) 

1. Едно произведение по избор за Малък барабан и Рудимент барабан (Marching Drum) 

2. Едно произведение по избор за Маримба или Вибрафон 

3. Едно произведение по избор за Сет ъп или Комплект барабани 

Общо времетраене: 30 мин. 
Всички пиеси могат да бъдат изпълнявани и с акомпанимент (пиано, друг инструмент с 
изключение на ударни инструменти, или запис) 
 
Шеста възрастова група (11 и 12 клас) 

1. Едно произведение по избор за Малък барабан или Рудимент барабан (Marching Drum) 

2. Едно произведение по избор за Маримба или Вибрафон 

3. Едно произведение по избор за Сет ъп или Комплект барабани 

4. Едно произведение по избор за Сет ъп, или Комплект барабани, или 

Маримба/Вибрафон със задължителен акомпанимент 

Общо времетраене: до 40 мин. 
Всички пиеси могат да бъдат изпълнявани и с акомпанимент (пиано, друг инструмент с 
изключение на ударни инструменти, или запис) 
 

Заб. Възрастовото разделение не ограничава участниците да се състезават в по-горна 
група със съответната конкурсна програма. 
 
 

 

 

Средната възраст е определяща за различните възрастови групи! 
Пример:  Квартет с участници на 8, 9 10 и 12 години = 39 

39 / 4 = 9.75 (т.е. Втора възрастова група) 
 
Първа възрастова група (средна възраст 7, 8 години) 

1. Програма по избор, до 10 мин. 

Втора възрастова група (средна възраст 9, 10 години) 
1. Програма по избор, до 10 мин. 

Трета възрастова група (средна възраст 11, 12 години) 
1. Програма по избор, до 15 мин. 

Четвърта възрастова група  
1. Програма по избор, до 20 мин. 

* Всеки ансамбъл има правото на съпровод от друг инструмент – напр. клавирен, струнен, 

духов, вокален и др. 

КАТЕГОРИЯ „АНСАМБЛИ”: 



 
 

 

КОНКУРС ЗА УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ „ПЕНДИМ” – ПЛОВДИВ, 2022 г. 
 

PENDIM COMPETITION FOR PERCUSSIONS INSTRUMENTS – PLOVDIV, 2022 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ  / APPLICATION FORM 
 

 
Име    /    Name     ……………………………………………………………………………………………………………………………...… 
 
Презиме   /   Middle   Name   ……………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Фамилия   /   Surname   …………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
□ Мъж / Male □ Жена / Female 
 
Националност   /  Nationality  ……………………………………………………………………………………………….……………… 
 
Адрес / Address: 
............................................................................................................................. ............................................ 
 
Телефон    /   Telephone:   ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Електронна   поща   /   E-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Преподавател   /  Teacher:  ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Корепетитор  / Accompanist: ………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
Учебно заведение / School: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Възрастова група / Age Group: …………………………………………………………………………………………………..…… 
 
Репертоар  /  Repertoire:     ……………………….…………………………….……………………………………………………….… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………         
 
Приемам условията на конкурса! / I accept the rules of the competition! 
 
Подпис / Signature: ……………………………… Дата / Date: …………………………………. 


	НАГРАДИ
	ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

