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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ КИТАРИСТИ  

„ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ“ – ПЛОВДИВ 

20 – 22 април 2023 г. 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ: КЛАСИЧЕСКА КИТАРА  

 

Конкурсът за млади китаристи "Валентин Вълчев" дава възможност на участници от различни 

образователни нива и изпълнителски школи да се състезават, да контактуват, да обменят изпълнителски и 

педагогически опит и иновативни идеи при интерпретиране на музика от различни стилове, жанрове и епохи. 

Това създава условия както за утвърждаване на млади инструменталисти, така и за повишаване на нивото на 

професионалното музикално изкуство. Конкурсът се провежда на територията на НУМТИ „Добрин Петков“ – 

Пловдив, ул. „Иван Вазов“ №23. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

СПЕЦИАЛНОСТ: КЛАСИЧЕСКА КИТАРА 

 

ВЪЗРАСТОВИ  ГРУПИ: 

ПЪРВА ГРУПА – ученици от I до IV клас   
 

ВТОРА ГРУПА – ученици от V до VII клас 

ТРЕТА ГРУПА – ученици от VIII до XII клас 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – участници с навършени и над 18 години 

 
Всички участници изпълняват конкурсните си програми наизуст. Редът за участие се определя чрез 

жребий и е валиден до края на конкурса. Всеки  участник  има право на една акустична репетиция по график за 

съответния тур в залата, където се провежда конкурсът. Осигуряването на корепетитор е задължение на самия 

участник. Прослушванията са открити за публика.  
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ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 

 

1. Заявление за участие по образец, попълнено в електронен формат на български или английски език. 

2. За участниците в Първа, Втора и Трета възрастова група – Служебна бележка от учебното заведение, 
удостоверяваща в кой клас е ученикът, а за участниците от Четвърта възрастова група – копие от лична 
карта. 

3. Актуална артистична фотография – формат JPEG, минимум 600 dpi. 

4. Кратка творческа автобиография. 

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

за Първа, Втора и Трета група – 50 лева; за Четвърта група – 80 лева. 

Таксата се превежда по сметка на: 

НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив, УниКредит Булбанк, клон Пловдив 

IBAN: BG19 UNCR 7630 3100 113496, BIC CODE: UNCRBGSF, конкурс „Валентин Вълчев” 2023. 

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 20 март 2023 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 22 март 2023 г.. 

До 31 март 2023 г. организаторите уведомяват допуснатите за конкурса кандидати на посочен от тях 
електронен адрес за графиците на техните акустични репетиции и графиците на тяхното състезателно участие. 

 

ЖУРИ 

Журито се състои от именити наши и чуждестранни изпълнители и педагози, предимно възпитаници на 
НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив. Журито работи по Правилник, утвърден от Организационния комитет, и 
присъжда награди въз основа на артистичното представяне на участниците и на получения персонален 
оценъчен бал. Журито има право да не присъди всички награди. Решенията на журито са окончателни и 
неоспорими. 

В заключителния гала концерт задължително участват носителите на Първа награда. Концертната 
програма на гала концерта се определя по предложение на журито.  
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НАГРАДИ 

Наградите се присъждат по специалност 
 

КЛАСИЧЕСКА КИТАРА 

 
 

   Първа възрастова група     Втора възрастова група  

Отлично представил се  – Златен медал   Първа награда – Златен медал 

Много добре представил се  – Сребърен медал   Втора награда – Сребърен медал 

Добре представил се  –  Бронзов медал    Трета награда – Бронзов медал 

 

Трета възрастова група   Четвърта възрастова група 

Първа награда Златен медал и лауреатски диплом  400 лв. и лауреатски диплом 

Втора награда Сребърен медал и лауреатски диплом 300 лв. и лауреатски диплом 

Трета награда  Бронзов медал и лауреатски диплом 200 лв. и лауреатски диплом 

Наградите за Трета и Четвърта възрастови групи са неделими! 

Организационният комитет на конкурса предвижда: 

1. Да удостои с почетни дипломи преподавателите и акомпаняторите на участници, получили Първа 
награда. 

2. Да включи като допълнителни отличия присъждането и на други парични и предметни награди, 
предоставени от държавни, общински или частни юридически и физически лица и организации. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Конкурсът е предложен за включване в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби на 
Министерския съвет на Република България.  

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 

тел.: +359 32 624 922; e-mail: plovdivmusicschool@gmail.com 
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КОНКУРСНА ПРОГРАМА 

 

СПЕЦИАЛНОСТ   КЛАСИЧЕСКА КИТАРА 

 

Първа възрастова група (ученици от I до IV клас) 

Произведения с различен характер с времетраене от 5 до 8 минути 

 

Втора възрастова група  (ученици от V до VII клас) 

1. Пиеса от епохата на Ренесанса или Барока 

2.  Две произведения по избор  

Общо времетраене от 10 до 15 минути! 

 

Трета възрастова група (ученици от VIII до XII клас)  

1.       Пиеса от епохата на Ренесанса или Барока 

2.       Първа част от соната или тема с вариации 

3.       Пиеса по избор 

Общо времетраене от 15 до 20 минути! 

 

Четвърта възрастова група (участници с навършени и над 18 

години) 

 

Първи тур:  

1.       Бавна и бърза част от сюита на Й. С. Бах  

2.       Програма по избор с времетраене от 10 до 12 минути 

 Втори тур: 

1.      Първа част от концерт за китара, по избор на участника 

2.   Свободна програма до 15 минути (заб. Пиесите, представени във втори тур, следва да бъдат различни от 

тези в първи тур.) 
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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ КИТАРИСТИ „ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ” – ПЛОВДИВ, 2023 г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ  

 

Име ………………………………………………………………………………………………………………………............. 

Презиме ………………………………………………………………………………………………………........................... 

Фамилия …………………………………………………………………………………………………………....................... 

     □ Мъж   □ Жена  

Националност: ……………………………………………………………………………………….……….…...................... 

Адрес: ........................................................................................................................................................................... 

Телефон: …………………………………………………………………………………………………………...................... 

Електронна поща: ……………………………………………………………………………………………………............... 

Специалност: ………………………………………………………………………………………………….......................... 

Преподавател: ………………………………………………………………………………………………………................. 

Корепетитор: …………………………………………………………………………………………………........................... 

Учебно заведение: ……………………….............................……………………………Клас ……….…………………… 

Възрастова група / …………………………………………………………………………………………………..………..... 

Репертоар  

 І тур ……………………………………….…………………………………………………...………………………............... 

…………………………………………………………………………………….……………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ІІ тур ……….……………………………………………………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Приемам условията на конкурса! 

 

Подпис: …………………………….............…                   Дата: ……………………............... 


