
ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. Организатори на конкурса „С песен и обич

творим добро” – Сдружение „Пулпудева-

Омайниче“, Детска вокална формация 

„Омайниче” и Военен клуб – Пловдив. 

Организаторите не участват в конкурсната 

програма. 

2. Конкурсът за детско-юношеско творчество

“С песен и обич творим добро” включва четири

категории:

� Конкурс за вокални формации

� Кункурс за камерни формации (дуети, триа

и квартети) 

� Конкурс за индивидуални изпълнители 

� Конкурс за музикално-сценично творчество 

и театър: 

� музикална приказка

� детска оперета

� откъс от мюзикъл

3. Награден фонд:

� Голяма награда за Вокални Формации -

плакет, парична и диплом 

� Две голeми награди за Индивидуални 

изпълнители – велосипед и диплом 

� за всички категории и възрастови групи

� І награда – парична, диплом, плакет или  
медал

� ІІ награда – диплом, плакет или медал

� ІІІ награда– диплом, плакет или медал

� Награда за изявен музикален педагог

� Награди на детско жури от ДВФ „Омайниче” � 
Награди от спонсори
Всички участници в конкурса получават 
грамота за участие и подаръци от спонсори. 

4. Участниците се оценяват от професионално

жури. Журито заседава след приключване на

всяка категория и възрастова група и обявява

резултатите от класирането. Решенията на

журито са окончателни.

5. Наградите се връчват на заключителния

концерт. 

6. Графикът на конкурсната програма ще бъде

поместен на сайта на ДВФ „Омайниче“ на 09

октомври 2017г.

7. Регистрация за участие:

� Заявка за участие може да се изтегли от

сайта на ДВФ „Омайниче”: 

www.omainiche.org 
� Заявки за участие по образец се 

приемат до 05.10.2017 г. на адрес: 

E-mail: dvf_omainiche@abv.bg

� За всяко участие се попълва отделна 

заявка: категория, възрастова група, 

трите имена на участника, дата на 

раждане, репертоар (заглавие, музика, 

текст, аранжимент), ред на песните, точен 

адрес, електронен адрес, телефон.  

8. Такса за участие:

� Индивидуални изпълнители – 25.00 лева

� Дуети, триа и квартети – 15.00 лева на 

участник 

� Вокални формации – 10.00 лева на 

участник 

� Музикално-сценични състави и театър – 

10.00 лева на участник 

� Заплащането за участие се извършва до 

05.10.2017г. по банковата сметка на 

Сдружение „Пулпудева-Омайниче”: 

IBAN: BG96UNCR70001522521012 

BIC: UNCRBGSF 

UniCredit Bulbank 

или на место в деня на конкурса. 

Регистрацията на всички участници се 

извършва задължително един час преди 

определения график за участие в конкурса. 

� Таксата на неявил се кандидат не подлежи 

на връщане. 

9. Разходите за пътни и нощувки са за сметка

на участниците.

10. Срок за подаване на заявка за участие

/по образец/ до 05.10.2017 г. на e-mail:

dvf_omainiche@abv.bg

Конкурс за вокални формации 

1. Право на участие имат вокални формации

/групи/, съставени от участници на възраст до

19 години (към 31.12.2017 год).

2. Вокалните формации се състезават в 

следните възрастови групи(към 31.12.2017г.):

� І група - до 8 год. /II клас вкл./

� ІІ група – от 9 до 11 год.

� ІІІ група – от 12 до 14 год.

� IV група – от 15 до 19 год.

3. Формации, в които участват изпълнители от

повече възрастови групи, се състезават във

възрастовата група на преобладаващият брой

участници.

4. Вокалните формации от I възрастова група

изпълняват две песни, като едната е

задължително от български автор.

Общо времетраене до 7 минути.

5. Вокалните формации от II възрастова група

изпълняват две песни, като едната е

задължително от български автор.

Общо времетраене до 7 минути.

6. Вокалните формации от III и IV възрастова

група изпълняват две песни по избор, като

едната е задължително от български автор.

Общо времетраене до 8 минути.

7. Инструменталният съпровод на песните

трябва да бъде на качествен CD носител.

Конкурс за камерни формации 

(дуети, триа и квартети) 

1. Право на участие имат всички дуети, триа и

квартети, съставени от участници на възраст

до 19 години (към 31.12.2017 год).

2. Дуети, триа и квартети се състезават в

следните възрастови групи(към 31.12.2017г.):

� І група - до 8 год. /II клас вкл./

� ІІ група – от 9 до 11 год.

� ІІІ група – от 12 до 14 год.

� IV група – от 15 до 19 год.



3. Дуети, в които участват изпълнители от 

различни възрастови групи се състезават във 

възрастовата група на по-големия участник. 

Триа и квартети, в които участват изпълнители 

от повече възрастови групи, се състезават във 

възрастовата група на преобладаващият брой 

участници. 

4. Дуети, триа и квартети от всички възрастови 

групи изпълняват две песни по избор, като 

едната е задължително от български автор. 

Общо времетраене до 8 минути.  

5. Участниците сами осигуряват музикалния 

съпровод на качествен CD носител.  

 

Конкурс за индивидуални 

изпълнители 
 

1. Право на участие имат всички деца и 

младежи на възраст до 19 години (към 

31.12.2017 год)  

2. Индивидуалните изпълнители се състезават 

в следните възрастови групи (към 

31.12.2017г.): 

� І група - до 8 год. /II клас вкл./ 

� ІІ група – от 9 до 11 год. 

� ІІІ група – от 12 до 14 год. 

� IV група – от 15 до 19 год. 

3. Индивидуалните изпълнители от I 

възрастова група изпълняват две песни, като 

едната е задължително от български автор.  

Общо времетраене до 6 минути.  

4. Индивидуалните изпълнители от II 

възрастова група изпълняват две песни, като 

едната е задължително от български автор. 

Общо времетраене до 7 минути.  

5. Индивидуалните изпълнители от III и IV 

възрастова група изпълняват две песни по 

избор, като едната е задължително от 

български автор. Общо времетраене до 8 

минути.  

6. Инструменталният съпровод на песните 

трябва да бъде на качествен CD носител.   

Конкурс за музикално-сценично 

творчество и театър 
 

1. Право на участие имат участници на възраст 

до 19 години (към 31.12.2017 год).  

2. Музикално-сценичните и театралните 

състави изпълняват откъс от спектакъл, 

музикална приказка, детска оперета или 

мюзикъл с времетраене до 20 минути.  

3. Участниците сами осигуряват музикалния 

съпровод на качествен CD носител, както и 

нужните декори.  

 
 
 
 
 

Адрес за изпращане на заявки: 

     

4003 Пловдив 

ул. „Полковник Сава Муткуров” 79, ап.19 

Таня Орманова 
 

e-mail: dvf_omainiche@abv.bg 
 

 

 

 

Телефони за връзка с  

организационния комитет: 

 

Таня Орманова:    0888529270 

032957933 

 

 

Илияна Полендакова: 0888578780 

 

Златина Мавродиева:  0897077990  

 

 

 

 
 

 

www.omainiche.org 

 

ДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН 

КОНКУРС  

ЗА ДЕТСКО - ЮНОШЕСКО 

ТВОРЧЕСТВО  
 

 

 

 

 

 
 
 

С песен и обич 
творим добро 

 
 

 
 
 

13 – 15 октомври 2017г. 

ПЛОВДИВ 




