
 

 

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА 
ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН И СЪВРЕМЕННО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО 

ЗВЕЗДЕН СБЛЪСЪК 
15.09.2021 – 25.11.2021 

 

 
 

 

С подкрепата на Община Велико Търново  и кмета на Oбщина Велико Търново инж. д-р Даниел Панов 

Конкурса е включен в културния календар на Министерството на културата и 

Културния календар на Община Велико Търново 

 

РЕГЛАМЕНТ 
Конкурсът включва два раздела: 

 
• Вокални изпълнители 
• Съвременни танци 

 

Участниците в конкурса в двата раздела ВОКАЛ и СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ 

 се разпределят в четири възрастови групи:  

 I възрастова група – от 5 до 8 години 

 II възрастова група – от 9 до 12 години 

 III възрастова група – от 13 до 16 години 

 IV възрастова група – от 17 до 25 години 

 

Внимание! Възрастта при групите се определя от преобладаващия брой участници. 

Възрастта на участник се определя с навършените години към датата на конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 



І. Раздел Вокални изпълнители:  

 

 Поп 

 Рок 

 Джаз  

 Мюзикъл 

 Фолклор  

 Рождествени и новогодишни песни 

 

Категории във всички стилове: 

 соло  

 дует  

 трио 

 група  от 4-12 участника  

 формация над 12 участника   

 

Eдна песен по избор без ограничение за времетраене 
 

 Участието може да е само в едно напрвлениe,напр. само Рождествени и 
новогодишни песни или само Поп,рок и джаз.  

 По желание, участниците имат право да участват в повече от едно направление, 
напр. Поп, рок и джаз и Рождествени/ Новогодишни песни. 

 Изпълнението трябва да бъде съпроводено от жива музика,  инструментален запис 
или акапелно! 

 

Критерии за оценяване:  

 

 подбор на репертоар 

 майсторство на изпълненията 

  артистичност 

  реквизит 

  оригинални костюми 

  хореография 

 

II. Раздел- Съвременни танци: 

 
 Модерен танц- Контемпорари 

 Латино шоу 

 Оpen/ Dance Show 

 Хип-хоп 

 Лирикъл 

 Характерни танци (ЕТНО)  

 Акробатик Денс/ Акро- Денс 

 Мажоретни танци 

 Мюзикъл 

 



 

II. Раздел- Класически танци 

 Класически балет 

 

Категории във всички стилове: 

 соло  

 дует  

 трио 

 група  от 4-12 участника  

 формация над 12 участника   

 

 

Изисквания за времетраене 

 Соло, дует/трио – до 2 мин. 

 Група /от 4-12 участника/ - до 3 мин. 

 Формация / над 12 участника / - до 4 мин.  

 

Критерии за оценяване:  

 техника на изпълнение  

 композиция и хореография 

 сценично присъствие 

 oригиналност и сложност на изпълнението 

 

 

Право на брой танци от един колектив за всяка възрастова група:  

 

 до 3 танца във всяка категория и стил. 
 
 

Право на брой танци от солов изпълнител за всяка възрастова група:  

 

 Един изпълнител има право на солови изпълнения в максимум 4 /четири/ стила.  

 Максимален брой сола/дует/трио и групи от един колектив за един стил в дадена 
възрастова група – 3 /три/. 

 

 

 

 

 

 



 

Общи изисквания за двата раздела: 

При обявена невъзможност за присъствено провеждане на конкурса (предвид пандемичната 
обстановка поради COVID - 19), същият се провежда чрез видеозаписи при следните технически 
изисквания: 
  

1. Видеозапис, направен специално за участието в конкурса и записан с телефон в 
хоризонтално положение, видеокамера или фотоапарат; 

2. Да бъде заснет в домашна обстановка или в зала/ мястото, където участникът/ците 

се обучава/т 

3. Участникът изпълнява произведенията на живо! Не се допускат студийни записи, 
като звукова подложка, технически корекции или монтаж; 

4. Подходящо естетическото оформление; 

 

 Участниците трябва да представят минимум 1 изпълнение в категория,без 

ограничение за времетраенето 

 Видеозаписи от участие в други конкурси или състезания се допускат; 

 

Регистрация  на участник: 

1. Коректно попълнена апликационна форма до 25.11.2021г.  

От линка:  https://docs.google.com/forms/d/11Htgj9wC1R-

yom9iK0E1Mu5Sksa4Jlb7XjubDaM1yjY/viewform?fbclid=IwAR043iG5ZYgQFD1fFFByhxGZS

uf3KcTEyLdK0w2ePrK7s0S9m6ow9rYwGDQ&edit_requested=true 

 Изпрати видеозапис на твоето изпълнение 

 Попълни точно: списък с имена, дати на раждане за всички участници 

 

2. Попълнени, подписани и сканирани  декларации 

 Участниците предоставят правата на АУДИО и ВИДЕО записите да бъдат 
публикувани в FaceBook и YouTube  за целите на конкурса 

 Декларация за ЗЗЛД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/11Htgj9wC1R-yom9iK0E1Mu5Sksa4Jlb7XjubDaM1yjY/viewform?fbclid=IwAR043iG5ZYgQFD1fFFByhxGZSuf3KcTEyLdK0w2ePrK7s0S9m6ow9rYwGDQ&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/11Htgj9wC1R-yom9iK0E1Mu5Sksa4Jlb7XjubDaM1yjY/viewform?fbclid=IwAR043iG5ZYgQFD1fFFByhxGZSuf3KcTEyLdK0w2ePrK7s0S9m6ow9rYwGDQ&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/11Htgj9wC1R-yom9iK0E1Mu5Sksa4Jlb7XjubDaM1yjY/viewform?fbclid=IwAR043iG5ZYgQFD1fFFByhxGZSuf3KcTEyLdK0w2ePrK7s0S9m6ow9rYwGDQ&edit_requested=true


 

3.  Платена такса за участие 

 За потвърждение на плащането, изпратете ни сканирано копие на документа за 
банковия трасфер с името на участника и с текст “Звезден сблъсък” на посоченият 
e-mail: zvezdensblasak@mail.bg   
 

Забележка: Информацията от заявката се използва за попълване на дипломите,затова 
молим да се изписва коректно и на кирилица! 

 

 

Молим, желаещите да получат фактура, да изпишат своите данни, заедно със заявката за 
участие: 

 Фирма или лице  

 БУЛСТАТ/ЕГН  

 Адрес 

 МОЛ  
 
Със заявката за участие в конкурса изпълнителите декларират, че са съгласни с условията 
на настоящия регламент. 
 

Такси за участие: 

 

 Такса правоучасие за едно явяване - 30 лв. 
  

 За всяко следващо явяване и в двата раздела + 10 лв. 
  

 Такса за участие на танцова формация над 10 участника - 100 лв. 
 

 Такса за участие на танцови формации и вокални групи под 10 участника по 10 лв 
на участник.  

 

 За деца и младежи с увреждания няма такса участие 
 

 За сираци – няма такса участие 
 

 Участници – братя, сестри, близнаци, заплащат 50% от съответната такса за  
възрастова група и за всяко второ и следващо участие в друга 
категория.*Плащане по банков път по сметката на Сдружение ”Елита” 

 

 

 

 

 

 



Награди: 

 

Гран При  

 категория  - Вокални изпълнители  - статуетка, диплом   

 категория -  Танцово изкуство - статуетка, диплом     

 

I, II, III Място  

 всички възрастови групи и категории: медал и диплом  

Специални награди: 

 Награда за най- малък участник 

 Награди от организации извън журито 

 Награда за най-артистично представяне 

 

Участниците се оценяват с максимален бал 10 точки. 
Журито има право да не присъжда всички награди. 
При неспазване на регламента участниците се дисквалифицират. 
При недостатъчно участници в даден стил, възраст или категория, по преценка на 
организаторите ще има сливане на такива. 

 

Оценяване: 

 
Високо квалифицирано жури ще оценява участниците. 

 Членовете на журито ще бъдат обявени в нашият сайт и във FaceBook. 

 Най - добрите видеа ще бъдат качени във FaceBook страницата ни. 

 

Контакти:  

Арт Директор: 

Петя Василева:  0884 499 956  

 

Организационен екип: 

Красимир Василев:  087 649 4000 
Мариета Върбанова: 0877 070 130 
Дария Василева: 0877 668 443 
 
СДРУЖЕНИЕ“ЕЛИТА“ 
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  
Клон: Велико Търново 
(CECBBGSF) IBAN: BG22 CECB 9790 10E0 7312 00 
 
 

УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ! 


