
  

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА 

НАЦИОНАЛЕН  ДВОРЕЦ  НА  ДЕЦАТА 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ”СВ.ИВАН РИЛСКИ” КАЗАНЛЪК 
 

 

  НАЦИОНАЛЕН   БАЛЕТЕН   КОНКУРС 

за  купа “БЪЛГАРСКА   РОЗА” 
19-20 юни 2021 ГОДИНА 

 
 Конкурсът  има за цел да даде шанс за изява на значителен брой деца и млади 

хора, да допринесе за повишаване на мотивацията им – да  се занимават с 
конструктивна творческа дейност в съвременното танцово изкуство, като превантивна 
мярка в борбата срещу порочните зависимости (цигари, алкохол, наркотици и др.) и 
агресията. Конкурсът  има  за задача да подпомогне и стимулира техническата и 
изпълнителска изява на младите балетни  таланти, като отчита постиженията им в 
класическия, характерния и модерния танц, както и тенденциите в тяхното развитие. 
Мероприятието е отворено за всички Детски  комплекси , Центрове  за  подкрепа за 
личностно развитие ,Читалища,  Младежки и студентски домове, училища и детски 
градини, частни школи, студия, клубове и групи, развиващи балетното изкуство и 
популяризиращи танцовите стилове и техники. 

 

 

          РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 
 

 1.  Програмата (репертоар)  на  всеки  колектив може да включва до 6 солови  и до 6 
групови  изпълнения  или по 3 общи танца  с  продължителност до 9 минути във всяка 
от следните танцови направления: 

Направление 1:  Класически  танц ; 
Направление 2:  Характерни танци (танци на народите, без  бълг. народни  танци) ; 
Направление 3:  Мюзикъл – времетраене на изпълнението максимум 4мин; 

      2. Колективите могат да участват във всяко  танцово направление по отделно, като  
представят  по  два  танца  в   солово  изпълнение , един  дует , един  танц  в група от 3 
до 7  и/или  един  танц  във  формация  до  10 участника за  всяка  възрастова група. 
      3. Няколко  състава  с  един  ръководител, както  и  състав  с  двама  ръководители, 
могат   да  представят  общо  до  12 танца. 
     4. Соловите  изпълнения се разделят на две категории – професионални  училища и 
школи. Учениците  от  училищата  трябва да изпълнят  по 2 класически  вариации и по 
една от характерни и съвременни танци, а  от  школите – по 1 от всички направления. 
      5. Ученици от професионални танцови училища нямат право да се явяват от името 
на школи или състави, както и като индивидуални участници. 
      6. Награждавани танци от предходни издания нямат право да се заявяват. 
      7. Не  се  допускат  за  участие  мини  спектакли, балетни  постановки, танцови 
драматизации и приказки! 
      8. Заявки за участие от педагози без професионална балетна квалификация от 
училища без изучаване на хореография, ще бъдат допускани до конкурсната програма 
след предварителна селекция. 
      9. За  всяко  изпълнение  се  използва  само  запис  на  CD  в  аудио  формат или 
файлът да бъде изпратен на имейл с името на танца/ изпълнителя. 
      



 
 
 10. Възрастовите  групи  в  четирите  направления  са : 

- I-IV клас / 8 – 11 годишни / 

- V – VIII клас / 12 – 14 годишни / 

- IX – XII клас / 15 - 18 годишни / 
   11. Конкурсната  програма  ще  се  състои  в  две  части: 

- солови изпълнения в трите направления на трите възрастови групи; 

- дуети, малки групи и формации в трите направления на трите възрастови групи; 
    12. Професионално  жури ще сформира оценката си, основавайки се на представена 
програма (репертоар) на колективите, разкриваща техническите умения, ритмичност и 
артистичност на танцьорите, композиционната структура и хореографската идея на 
танците, способността на изпълнителите да завладяват публиката, подбрания 
музикален съпровод, използвани атрактивни и оригинални похвати и иновации . 
Съвременните танци да са издържани идейно и естетически, с избягване на масовия 
развлекателен тип от акробатични елементи. Важна роля играе правилното 
определяне  на танцово направление/я, в което да се изяви  всеки  състав и добрата 
преценка при подбор на  програмата за цялостното му представяне.  

13. Награди – във  всяко  танцово направление  и  за  всяка  възрастова  група  се  
присъждат  I , II и III място, като  за  сола  и  дуети – отличилите  се  получават  медали  
и  грамоти , а  за  групови  изпълнения – купа  и  диплом . С  купа „БЪЛГАРСКА  РОЗА ”  
ще  се  отличи  колективът  с  най-високи  оценки  или  с  най-много  наградени  танци . 
 

Резултатите  от  конкурса  са  окончателни  и  не  подлежат  на  преразглеждане. 

 
              

Информация  за  участниците : 
 

1. В заявката за участие задължително се упоменава точната програма за 
всяко танцово направление и възрастова категория, с имената на танците,   
времетраенето  им  и  броя  на  участниците.  

2. Програмата за участие в  конкурсният ден  ще бъде обявена на колективите 
след обработка на заявките. Организаторите могат да я променят при обективна 
необходимост и имат право да заснемат и публикуват всички материали, свързани с 
изпълненията или изпълнителите. 

 3. Транспортните разходи и разходите по пребиваването, са за сметка на 
колективите. При необходимост от настаняване в хотел, условията се договарят 
допълнително  с  хотелите.  

 4. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на 
членовете на своите състави по време на мероприятието. Организаторите не носят 
отговорност за загубени вещи и нанесени щети от участниците по време на 
мероприятието. 

  5.  Организаторите  използват  правото си  да  не  включват  в  конкурса  
състави, да  изключват  или  отнемат  награди  на  класирани участници за невярно 
подадени данни, както и за  арогантно  отношение  към  ръководители , изпълнители , 
организатори  преди и по  време  на  мероприятието . 

         6.  Заявката  за  участие  с  попълнените  формуляри  трябва  да  бъдат 
подадени  не  по-късно  от  15.05.2021г. на  адрес : odkkk_konkursi@abv.bg 

          http://odk-kazanlak.com/,   Тел: 0431 / 9 95 07, GSM: 0878799248 

               7. Заявки  подадени  след  посочения  срок  не  се  приемат. 
 

      

mailto:odkkk_konkursi@abv.bg
http://odk-kazanlak.com/


 
                           
                                            

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 
 
                    / отделна  за  всяко  направление / 

 
 
1………………………………………………………………………………………………… 

име на школата или клуба 
 

2………………………………………………………………………………………............... 
институцията, която представят- Училище,ОДК,ЦРД,Школа,МКЦ,Читалище 

 

3………………………………………………………………………………………............... 
име на ръководителя,тел.,GSM, e-mail 

 
4. РЕПЕРТОАР: 
 
 Направление Класически танц  
4.1. Соло 

№ Име на участника, клас 
Име на 
танца 

Дата на 
раждане По музика на: Хореография на: 

Време- 
траене 

       

       

       

 
4.2. Дует 

№ 
Имена на участниците, 

клас 
Име на 
танца 

Дата на 
раждане 

По музика на: Хореография на: 
Време- 
траене 

       

       

       

 
4.3. Малка група / 3-7 участника / 

№ Име на танца Възр.групи 
Брой 

изпълнит 
По музика на: Хореография на: 

Време- 
траене 

       

       

       

 
4.4. Формации / до 10 участника / 

№ Име на танца Възр.групи 
Брой 

изпълнит 
По музика на: Хореография на: 

Време- 
траене 

       

       

       

 
 

При  некоректно  подадени  данни, изпълненията  няма  да  бъдат класирани. 
Ученици  от  професионални танцови  училища  нямат  право  да  се  явяват  от 
името  на  школи  в  читалища, клубове, младежки  домове, ЦПЛР и др. 
 
 



                           
                               

 
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

 
/ отделна  за  всяко  направление / 

 
 
1………………………………………………………………………………………………… 

име на школата или клуба 
 

2………………………………………………………………………………………............... 
институцията, която представят- Училище,ОДК,ЦРД,Школа,МКЦ,Читалище 

 

3………………………………………………………………………………………............... 
име на ръководителя,тел.,GSM, e-mail 

 

 
4. РЕПЕРТОАР: 
 
 Направление Характерен танц  
4.1. Соло 

№ Име на участника, клас 
Име на 
танца 

Дата на 
раждане По музика на: Хореография на: 

Време- 
траене 

       

       

       

 
4.2. Дует 

№ 
Имена на участниците, 

клас 
Име на 
танца 

Дата на 
раждане 

По музика на: Хореография на: 
Време- 
траене 

       

       

       

 
4.3. Малка група / 3-7 участника / 

№ Име на танца Възр.групи 
Брой 

изпълнит 
По музика на: Хореография на: 

Време- 
траене 

       

       

       

 
4.4. Формации  / до 10 участника / 

№ Име на танца Възр.групи 
Брой 

изпълнит 
По музика на: Хореография на: 

Време- 
траене 

       

       

       

 
 

Организаторите имат право да заснемат и публикуват всички материали, свързани с 
участниците и техните изпълнения. 
 
 



 
 

                             

 
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

 
/ отделна  за  всяко  направление / 

 
 
1………………………………………………………………………………………………… 

име на школата или клуба 
 

2………………………………………………………………………………………............... 
институцията, която представят- Училище,ОДК,ЦРД,Школа,МКЦ,Читалище 

 

3………………………………………………………………………………………............... 
име на ръководителя,тел.,GSM, e-mail 

 
4. РЕПЕРТОАР: 
 
 Направление  Мюзикъл  
4.1. Соло 

№ Име на участника, клас 
Име на 
танца 

Дата на 
раждане По музика на: Хореография на: 

Време- 
траене 

       

       

       

 
4.2. Дует 

№ 
Имена на участниците, 

клас 
Име на 
танца 

Дата на 
раждане 

По музика на: Хореография на: 
Време- 
траене 

       

       

       

 
4.3. Малка група / 3-7 участника / 

№ Име на танца Възр.групи 
Брой 

изпълнит 
По музика на: Хореография на: 

Време- 
траене 

       

       

       

 
4.4. Формации  / до 10 участника / 

№ Име на танца Възр.групи 
Брой 

изпълнит 
По музика на: Хореография на: 

Време- 
траене 

       

       

       

 
При  некоректно  подадени  данни, изпълненията ще да бъдат декласирани. 
Организаторите заснемат и публикуват всички материали, свързани с участниците и 
техните изпълнения. 
 



 
 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
 

Долуподписаният/ата .................................................................................................................... 

                    /име, презиме, фамилия на декларатора/ 

 

родител/настойник на .....................................................................................................................

                                           /име, презиме, фамилия на детето/ 

 

който/която е ученик/ученичка от……………клас в ………………..………………………… 

 

…………………………………………………………………………………............................... 

                                          /наименование на училището, населено място, област/ 

Основна информация за родителя/настойника: 

 

Адрес: ............................................................................................................................................. 

 

Телефон (мобилен телефон): ........................................................................................................ 

 

 

Декларирам, че давам своето съгласие резултатите на сина ми/дъщеря ми от Национален  

балетен конкурс за учебната 2020/2021 година и личните  му/й  данни (трите имена на 

ученика, училище, клас, възраст, населено място),  да бъдат обработвани и оповестявани 

публично, както и снимки и/или видео с негово участие, да бъдат публикувани за целите и за 

популяризирането на събитието. 

 

Родител: ………….……     

        /подпис/                 

Информираме Ви, че личните данни на участниците в   НАЦИОНАЛЕН БАЛЕТЕН 

КОНКУРС  ЗА  КЛАСИЧЕСКИ , ХАРАКТЕРНИ И  МОДЕРНИ  ТАНЦИ ще бъдат 

обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящата 

изява, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата 

и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 

лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните 

правила на ОДК”Св.Ив.Рилски”гр.Казанлък. 

           Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в конкурса, могат 

да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронни и печатни медии. 

 

 

 За информация:          ОДК”Св.Ив.Рилски”, 0431/9-95-07;  

e-mail: odkkk_konkursi@abv.bg , 

http://odk-kazanlak.com/ 

Facebook : ОДК”Свети Иван Рилски” Казанлък 
 

http://odk-kazanlak.com/

