
Четвърти 
международен 

конкурс 
“проф. Асен Диамандиев” 

 
Български музикален 

фолклор 
Популярна музика и джаз 

Електронна музика 
 

БОРОВЕЦ   
9-11 октомври 2020г.  

Арт. Директор:  

Проф. д-р Тони Шекерджиева– 

Новак  

Ректор на АМТИИ  

 

 

 

Съюза на българските музикални 
и танцови дейци 
 
Академията за 
музикално, танцово и  
изобразително изкуство  
„ проф. Асен Диамандиев” 
 
и 
   Сдружение “Рила– 2011”  
          

                  ОРГАНИЗИРАТ 

 

Красотата на “Великата Рилска 
Пустиня” ще вдъхнови участниците 
в категориите Български музикален 
фолклор, Популярна музика и джаз и 
Електронна музика да дадат най-
доброто от себе си и да сътворят 
истински музикален празник в 
прекрасната атмосфера на нашия 
домакин– хотел Самоков в курорта  
Боровец. 
——————————————————- 
Такса за участие: Индивидуално- 
30 лв. 
Състави до 8 души– 25 лева на човек 
Състави над 8 души (ансамбли и 
хорове) - 150лв.  
————————————————- 

Участниците гостите на 
конкурса БИХА МОГЛИ ПРИ 
ЖЕЛАНИЕ да бъдат настанени 
в хотел “Самоков”  

Резервацията се прави 
директно на рецепцията на 
хотела:  
https://www.samokov.com/ 
Телефон 0886 181666  
 

 

  

 

Партньори на : 

Четвъртия международен конкурс  

Български музикален фолклор 

Популярна музика и джаз 

Електронна музика 

БОРОВЕЦ  2020: 
 

 

Национална Музикална Академия 

“проф. Панчо Владигеров”  

 

 

Нов български Унивреситет 

 

Югозападен Университет “Неофит 

Рилски” 

 

Община Своге  

 
 

Община Самоков 

 

 

 хотел “Самоков” - Боровец   

 

 

 

 

 



 

  

  

 
 

Сдружение “Рила-2011 
ЕИК 176058733   

БАНКА ДСК,   КЛОН 2106   
IBAN  BG86STSA93000019471486 

BIC STSABGSF 
 

Заявката за участие трябва да бъде 
попълнена и изпратена на специално 
отделеното за целта място на 
сайта на конкурса  
https://artborovets.com 
 
Краен срок за изпращане 5 октомври 
2020г.  
Заявки след тази дата НЯМА ДА 
БЪДАТ ОБРАБОТВАНИ. 
 
 
 
 

                                                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              
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 “Български музикален 
фолклор 

 кавал 

 гайда 

 гъдулка 

 тамбура 

 народно пеене 

 вокални състави 

 инструментални състави 

 танцови състави 
ансамбли за народна музика 
 

Три възрастови групи  
Първа- до 14 години 
Втора– до 18 години 
Трета- над 18 години  
 

Конкурсна програма 
Времетраенето на участието в конкурса  

е до 20 минути  
 

2. 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. 

3. Лауреати на първа награда от предишни 
издания на конкурса нямат право да 
участват в същата група, от която имат тази 
награда. 

 

Раздел “Популярна музика и 
джаз” 

Конкурсна програма 
1.Индивидуални изпълнители и 
камерно-инструментални формации 
2.Без възрастови ограничения 
3.Две творби по избор 
 
————————————————— 

Раздел “Електронна музика” 
Конкурсна програма 

Участниците се представят със 
собствени композиции: 
Компютърна или електронна музика 
Ремикс или DJ set 
————————————————- 
Награди:  
Всички участници ще получат 
диплом за участие, а класиралите 
се на I, II и III място – медал и 
предметна или парична награда.  
 
Моля при регистрацията за участие в 
Четвъртия международен конкурс 
за Български музикален фолклор 

Популярна музика и джаз 
Електронна музика 

 
да представите следните 
документи: 
 
1. Копие от акт за раждане   
(за първа група, раздел фолклор) 
2. Копие на бордеро  за банков 
трансфер на  таксата за участие  
 


