
 

 

                                              

                Национално училище за фолклорни изкуства  „Филип Кутев” 

          Сдружение Училищно настоятелство „Филип Кутев - Котел”                      
                   

                                                         С Т А Т У Т 

 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА XV-ТИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ КОНКУРС ЗА 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ НАРОДНО ПЕЕНЕ АКОРДЕОН 

КАМЕРНИ ВОКАЛНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ 

 

 

 

 

 

 

                

 

„ПЕСЕННА ДЪГА НАД КУТЕВ” 
01 април 2023 г., гр. Котел 

                       

Конкурсът се организира с подкрепата на Министерството на Културата 

 

  Целта на конкурса е: Съхраняване на песенния и инструменталния фолклор на България 

 и приобщаване на младото поколение към ценностите на фолклорните традиции. Откриване и    

изява на младите таланти. 

 

                   Регламент за участие: 

           Право на участие имат всички деца, разделени във възрастови групи. Възрастта се определя 

към датата на провеждане на конкурса. 

 

                    Възрастови групи: 

 

         Първа – Предучилищна възраст /от 4г. – до постъпване в Iкл./   

                     Втора – I – IV кл.    

         Трета –  V – VII кл    

                     Четвърта – VIII -  XII кл. /до навършване на 18г./ 

         Пета – над 18 годишна възраст  

 

Народно пеене – Участниците изпълняват солово по две народни песни, със или без 

съпровод. Съпроводът може да е от друго дете, ученик, корепетитор или камерна група (включваща 

не повече от три инструмента), които не се считат за участници.  

 За четвърта и пета възрастова група, задължително едната песен да бъде бавна 

/безмензурна/, изпълнена без съпровод („а капелно“).  

Общо времетраене на изпълнението 4 минути.  

 

           Народни инструменти /кавал, гайда, каба гайда, гъдулка, тамбура/ 

 

1. Участниците с фолклорни инструменти, изпълняват солово по две мелодии, като за четвърта и 

пета възрастова група, едната е бавна /безмензурна/ с характер, съответстващ на дадения 

инструмент /например: кавал –„Овчарски мелодии”/.  

2. Изпълнителите на тамбура не изпълняват бавна мелодия като, по желание, могат да изсвирят 

характерни пирински мелодии. Съпровод не се допуска. 



3. Изпълнителите на  каба гайда се състезават само в  трета и четвърта възрастова група.  

Времетраене на изпълнението за гайда и каба гайда до 10 минути.  

Забележка: По преценка на журито, изпълнението може да бъде прекъснато, без това да влияе на 

оценката. 

 

              Акордеон - Участниците се състезават само в трета и четвърта възрастова група. 

    Репертоар за изпълнение в трета възрастова група:                             

          а) изпълнение на Право хоро; 

          б) изпълнение на фолклорна пиеса в неравноделен размер; 

          в) пиеса по избор. 

          Общо времетраене на трите пиеси – 6 минути 

 

   Репертоар за изпълнение в четвърта възрастова група:        

          а) изпълнение на Право хоро или безмензурна мелодия ( по избор на кандидата); 

          б) изпълнение на фолклорна пиеса в неравноделен размер; 

          в) пиеса по избор. 

          Общо времетраене на трите пиеси – 10 минути                         

 

   Камерни вокални и инструментални групи         

             

1. Разделят с в две възрастови групи: 

 

            I – ва група – от   I  до VII кл. 

            II – ра група - от  VIII  до  XII  кл.                     

      

       2. Камерните вокални групи – от 3 до 9 участника с изпълнение на две многогласни обработки  

на народни песени  с общо времетраене до 8 минути.  Съпроводът е по желание – от един народен 

инструмент /без аккордеон/ или от инструментална група /оркестър/. 

 

Забележка: Едната песен за II–ра група да бъде обработка на Филип Кутев. 

 

         3. Камерните инструментални групи – от 3 до 9 участника с изпълнение на две многогласни  

/ хармонични, полифонични /фолклорни обрботки, респективно аранжименти/, чиито автори да 

бъдат обявени с общо времетраене от 8 до 10 минути. 

 

Забележка: В заявката се посочва общият брой участници в камерната група. 

  

        НАГРАДЕН ФОНД 

 

➢ Всички изпълнители явили се в конкурса получават грамота за участие; 

➢ В I и II възрастова група  класиралите се участници на I, II и III  място получават грамота 

„Отлично представил се“ „Много добре представил се“ или „Добре представил се. Всички 

останали, които не са отличени  получават грамота за участие. 

➢ По преценка на журито могат да бъдат присъдени поощрителни награди,  

носителите на които, получават диплом; 

➢ Конкурсът е включен в Програмата на Министерски съвет за закрила на деца с изявени дарби.  

Индивидуалните участници класирани на първо, второ или трето място, в четвърта 

възрастова група (ненавършили 18 години към датата на провеждане на конкурса), 

получават едногодишна стипендия при условията и реда на Наредбата за осъществяване на 

закрила на деца с изявени дарби. Индивидуалните участници в трета възрастова група, 

класирани на първо, второ или трето място за всеки инструмент и народно пеене получават 

право да кандидатстват за еднократно финансово подпомагане  в размер до 195 лв. за участие 

в майсторски клас или курс при условията и реда на Наредбата за осъществяване на закрила 

на деца с изявени дарби. 

 



                                                                           ЖУРИ 

 

         Прослушването на участниците в конкурса и тяхното класиране се извършва от жури, чийто 

състав включва известни педагози и музиканти. Решенията на журито са окончателни и не подлежат 

на преразглеждане. Журито си запазва правото да не присъди всички награди. 

                                                           

                                                          МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 
 

            Конкурсът се провежда в Концертната зала на НУФИ „Филип Кутев”. За провеждането на 

конкурса се съставя организационен щаб от координатори, водещ на конкурса, квестори, сътрудници 

на журито, сътрудници художествено оформление, озвучител. 

 

                                                              ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 

 

        1. Заявка за участие по  приложен образец се приема не по-късно от 20 март 2023 г. , чрез  

директен линк: https://forms.gle/EHibmabnkt74Jeph6  

 

        Подалите заявки след посочения срок могат да бъдат допуснати само след заседание и по 

решение на журито. 

 

2. Декларация за информирано съгласие. /в онлайн заявката се прилага автоматично, 

чрез отметка/ 

         

Забележка: Конкурсът се провежда всяка година. Организаторите запазват правото си да правят 

промени в статута за следващо издание на конкурса. 

                                                                   

                                                                ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

1. За индивидуални изпълнениея, участниците превеждат такса в размер на 15 лева. 

2. За изпълнение в камерни състави, всеки участник превежда такса в размер на 7 лева. 

(таксата за целият състав може да бъде преведена с общо бордеро) 

3. За изпълнители, които се явяват индивидуално и в камерен състав, общата такса е в размер 

на 20 лв.   

4. Всички такси се превеждат по банков път: 

Национален детско-юношески конкурс „Песенна дъга над Кутев“ /в основание за превод/ 

Общинска Банка, АД - гр. Котел  

НУФИ „ФИЛИП КУТЕВ“ гр. Котел 

Б-ва сметка: IBAN  BG64SOMB91303150003201                              

5. В момента на явяване, участникът или ръководителят на групата предоставя 

платежното за таксите на техническите лица в залата. 

6. Организаторите предлагат ограничена възможност за нощувка в базата на училището. 

Възможно е ползването на ученически стол за хранене. Разходите са за сметка на 

участниците. 

7. Графикът за явяване ще бъде изготвен 7 дни преди конкурса, като всеки участник може да 

получи информация за явяването си на фейсбук страницата на конкурса или на телефон: 0878 

40 10 37    

8. Организаторите на конкурса имат право да записват и популяризират изпълненията на 

участниците с рекламна цел. 

 

   За допълнителна информация: 

 

                Снежина Цонева: тел. 0878 40 10 37 - заявки индивидуални изпълнения 

                Антоанета Лефтерова – Иванова: тел. 0876 42 03 09 - заявки камерни групи                                        

                Facebook: Национален детско – юношески конкурс „Песенна дъга над Кутев“ 

         гр. Котел, ул. „Георги Захариев“ 2 

https://forms.gle/EHibmabnkt74Jeph6

