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Сдружение “Рила– 2011” 

организира за втори път 

 

 

Една невероятна възможност за културно 

общуване, интересни срещи с колеги и 

почитатели сред  прекрасната природа на 

един от най-старите курорти в България и 

най-големия в страната. Рилската пролет  

ни дарява с не  по-малко прелест 

отколкото оживения зимен сезон, особено 

ако сте гости на нашия основен партньор 

хотел “Самоков”. В него  се провеждат 

основните събития по време на фестивала 

(18—20 май), през който среща ще имат 

различните видове изкуства. 

Конкурсната програма дава възможност на 
участници от различни възрастови групи и 
от различни учебни заведения да покажат 
най-доброто, което са постигнали в 
трудния път в изкуството, където за 
постигане на успех се съчетават таланта и 
трудолюбието. 
Организаторите са се постарали да 
групират участниците по възраст така, че 
разликата особено в малките групи да не 
надхвърля две години. 
Това предполага най-справедливото и 
обективно оценяване от страна на 
компетентното жури, което включва най-
изявени изпълнители и педагози от 
различни водещи музикални институции.  
Стремежът е краят на конкурса да не е 
края на сценичните изяви на най-добрите 
участници, а по-скоро началото на бъдещи 
техни изяви из страната, които 
организаторите на конкурса  планират да 
подкрепят като логистика. 
Хотел Самоков предлага настаняване на 
преферциални цени  както следва:          
1.Пакет нощувка и закуска в двойна стая: 
Деца до 12 г.-28 лв., Деца до 18г.- 34 лв. 

Възрастни -  40 лв. 

2.Пакет нощувка със закуска  и вечеря в 
двойна стая: Деца до 12 г.-36лв, Деца до 18г.
– 44 лв. ,Възрастни– 48лв. 
 
3.Пакет нощувка със закуска обяд и вечеря 
в двойна стая: Деца до 12 г.-43лв, Деца до 
18г.– 48 лв., Възрастни– 55лв. 
 
Цената включва ползването на безплатен 
басейн, застраховка, туристически данък и 
ДДС. 
      Преференциалните цени важат за 
придружители и гости на празника. 

Сумите за настаняване се превеждат по 
банкова сметка на   СДРУЖЕНИЕ РИЛА-2011 

   ЕИК 176058733  БАНКА ДСК   КЛОН 2106   

IBAN  BG86STSA93000019471486,  

       BIC STSABGSF 

Под почетните патронажи на  
Областния управител на Софийска 

област  
г-н Илиан Тодоров 

и кмета на град Самоков  
г-н Владимир Георгиев  

Една своеобразна симбиоза на културен и 

туристически продукт, който ще спомогне 

участниците в това благородно състезание да 

съчетаят емоционалното вдъхновение на 

сцената с релакса сред уникалната природа 

на курорта Боровец. 

 

Партньори на фестивала: 
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Национална Музикална Академия 

“проф. Панчо Владигеров”  

Академия за музикално, танцово и 

изобразително изкуство-Пловдив   

 

Софийски университет  

“Св. Климент Охридски” 

 

Нов български Унивреситет 

 

Югозападен Университет “Неофит Рилски” 

 

Община Своге  

 

Софийска Област  

 

 

Община Самоков 

 

 

Хотел “Самоков” - Боровец   



 

  

  

 
Участниците в конкурса могат да включат 
по свое желание в своята програма творби 
от изброените  композитори, за най-доброто 
изпълнение на които ще има предвидени 
специални награди. 

 
     ———————————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                           
 

Със специфичните условия за 
кандидатстване в останалите три 
раздела на конкурсната програма - 
музикален фолклор, поп и джаз и 
електронна музика може да се 
запознаете на  сайта на Седмица на 
изкуствата  artborovets.com  
 
Моля при регистрацията за участие в конкурса 
Седмица на изкуствата Боровец (18-20 май 
2018) да представите следните документи: 
 

1. Копие от акт за раждане  (за групи от 
първа до трета включително) 

 
 2. В случай на резервация и настаняване по 
един от споменатите туристически пакети, 
моля представете копие на бордеро  за 
банков трансфер на   съответната сума  на 
банкова сметка:ЕИК 176058733   
БАНКА ДСК,   КЛОН 2106   
IBAN  BG86STSA93000019471486,  
BIC STSABGSF 
 

Формулярът за участие може да бъде 
попълнен и изпратен на специално 
отделения за тази цел раздел на сайта на 

фестивала—artborovets.com 
 

Краен срок за изпращане 11 май 2018г.  
Графикът за деня и часа на прослушванията за 
всяка възрастова група, както и резултатите  
ще бъде качени на партньорския на фестивала 
сайт— линк   http://galerianadumite.bg/
index.php/category/opusi/opusi-aktualno/ 
 

 

              

Регламент: 

1. Участници могат да бъдат ученици и 
студенти от специализираните средни 
и висши учебни заведения по 
изкуствата, както и представители 
извън обсега на упоменатите учебни 
заведения. 

 

 Раздел “Класика” 

 
2. Възрастови групи: 
Навършени години към 18 май 2018г. 
 
Индивидуални изпълнители: 
 
Първа, която се разделя на: 
Първа А група– от 7 до 9 навършени години 
Първа Б група– от 9 до 11 навършени години 

 

Втора, която се разделя на: 

Втора А– от 11 до 13 навършени години 

Втора Б– от 13 до 15 навършени години 

 

Трета– от 15 до 19 навършени години 

 

Четвърта– от 19 до 25 навършени години 

 

Пета– над 25 навършени години 
 
Кандидатите от трета, четвърта и пета 
възрастови групи се подразделят на 
участници от учебни заведения с 
изпълнителски специалности (Музикални 
училища, НМА, НБУ, АМТИИ  др.) и такива 
на които пианото не е основен инструмент 
(студенти от теоретични специалности 
от НМА, АМТИИ и НБУ) както и 
представители извън обсега на 
упоменатите учебни заведения. 
 

,  

3. Възможно е кандидат да се яви в по-горна 
група спрямо възрастта си, съобразявайки 
репертоара и времетраенето на програмата с 
изискванията на  по-горната възрастова група. 
4. Лауреати на първа награда от предишни 
издания на конкурса нямат право да участват в 
същата група, от която имат тази награда. 

 
5. Конкурсна програма: 
Индивидуални изпълнители 
Участниците изпълняват свободна 
програма със следната продължителност: 
Първа А група:до 8 мин. 
Първа Б група: до 10 мин. 
Втора А група: до 12 мин. 
Втора Б група: до 15 мин.  
Трета група: до 17 мин. 
Четвърта група: до 20 мин. 
Пета група: до 20 мин. 
 

Камерни ансамбли: 
Дуа, триа, квартети, квинтети и други, 
максимално до 9 участника 
Участниците се разделят се на три възрастови 
групи: 
Първа— до 15 годишна възраст 
Втора– от 15 до 19 годишна възраст 
Трета– над  19 годишна възраст 
Свободна програма със следната 
продължителност: 

Първа група– до 10 мин. 
Втора група– до 15 мин. 
Трета група– до 20 мин. 
Възрастта на участниците в камерния 
ансамбъл се определя от тази на най-големия 
участник. 

——————————————————— 
През настоящата 2018 год. се навършват 
следните годишнини: 
100 години от смъртта на Кл. Дебюси,190 
години от смъртта на Фр. Шуберт, 110 
години от рождението на Марин Големинов и 
40 години от смъртта на Панчо Владигеров. 
 
 


