
 

 

 

 

                         Регламент 

за провеждане на Първия Национален младежки конкурс на българската и руската песен 

„Нова надежда” 

2019г. 

 

В конкурса се изпълняват две песни. Едната задължително е на руски език и е от 

руски композитор, а другата задължително - на български език и от български композитор. 

Конкурсът е с променливо местоположение, защото по този начин младите хора ще опознаят 

повече България и нейните славни кътчета. Тази година за първи път ще се проведе в град 

София на 11.05.2019г.  

 

I. Организатор на конкурса: 

Конкурсът се организира от Национално Движение Русофили 

 

II. Право на участие: 

- Право на участие имат индивидуални изпълнители и вокални дуети и терцети, 

разпределени по направления и категории. 

 

III. Цели на конкурса: 

- Популяризиране на българската и руската песен; 

- Приобщаване на младото поколение към богатството на българската и руската 

култура и изкуство. 

 

IV. Направления: 

- „Класическо изпълнение“ 

- „Популярна песен“ 

 

V. Категории: 

- Индивидуални изпълнители 

- Вокални дуети и терцети  

 

VI. Възрастова група: 

- От 18 до 29 годишна възраст 

 

VII. Забележки: 

- Всеки изпълнител може да участва само в едно от направленията; 

- Всички участници трябва да изпратят предварително заявка за участие, заедно с 

инструменталите (SB) си в .mp3 или .wav формат на имейл: nova_nadejda19@abv.bg, освен 

тези, които са със съпровод на музикален инструмент/ти; 

- Всеки участник трябва предварително да укаже в заявката, дали изпълнението ще 

бъде на живо или с инструментал и колко микрофона ще бъдат нужни; 
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- Изпълненията са на живо. Дублиране на основния глас от инструментала не се 

допуска. 

 

VIII. Срок за подаване на Заявки за участие (по образец): 

- до 19.04.2019г. 

 

IX. Общи условия: 

- Национално Движение Русофили си запазва правото за всякакъв вид документиране, 

филмиране, излъчване и разпространение на материали от конкурса, без да заплаща права и 

обезщетения; 

- Национално Движение Русофили не носи отговорност за злополуки по време на 

пребиваване на участниците в конкурса; 

- Разходите за транспорт, спане и прехрана са за сметка на участниците. 

  

X. Репертоар: 

- Времетраенето на изпълненията за всяка категория е до 8 минути за двете песни 

общо. Изпълнения, които надвишават допустимото времетраене, ще бъдат прекъсвани. 

 

XI. Такса за участие за всяка от категориите: 

- Индивидуално изпълнение – 10 лв. 

- Вокални дуети и терцети – 20 лв. 

 

*Таксите за участие не подлежат на връщане и се заплащат по банков път, при 

подаване на заявката. За потвърждение на заявката на имейл: nova_nadejda19@abv.bg се 

изпраща копие от банков документ, удостоверяващ направената транзакция. 

 

- В основание за превод се отбелязва “Участие в Нова надежда” 

 

Бенефициент: 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ 

IBAN: BG48 IABG 80981402557800 

BIC: IABGBGSF 

INTERNATIONAL ASSET BANK 

 

XII. Оценки и жури: 

- Журито се състои от изтъкнати професионалисти в областта на музикалната култура 

и ще се обяви седмица преди самия конкурс; 

- Оценките на изпълнителите се обявяват след завършването на всяка една от 

категориите; 

- Оценяването се осъществява съгласно следните критерии: 

 

1. Точност на интониране – от 2 до 10 точки 

2. Вокална техника, дикция и артикулация – от 2 до 10 точки 

3. Сценично поведение – от 2 до 10 точки 

4. Интерпретация – от 2 до 10 точки 

5. Микрофонна техника и сценично облекло – от 2 до 10 точки 
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*Максимален брой точки за участник - 50 

 

XIII. Награди: 

1. Категория “Индивидуално изпълнение” 

- Първа награда – диплом и плакет 

- Втора награда – диплом и плакет 

- Трета награда – диплом и плакет 

 

2. Категория “Вокални дуети и терцети” 

- Първа награда – диплом и плакет 

- Втора награда – диплом и плакет 

- Трета награда – диплом и плакет 

 

- Във всяко от направленията: “Класическо изпълнение” и “Популярна песен” се 

връчват тези награди.  

 

- За всяко от направленията, също така, се връчва и най-голямата награда на конкурса 

- “Нова надежда”, която е диплом, статуетка и парична награда.  

 

- Всеки участник получава грамота за участие. 

 

- Награда на журито. 

 

- Награди от спонсори. 

 

- Награда на Антонио Дачовски. 

 

- Награда на Национално Движение Русофили. 

 

Приложение №1: 

Заявка за участие  

 

За контакти: Антонио Дачовски – музикант-вокалист, член на Национално Движение 

Русофили; член на Конфедерацията на българските писатели - 0894414169 


