
 

 

 
 

А.  НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА ПРЕЗ 2021 Г. 

 
Национален ученически конкурс по актьорско майсторство, орг. 

НГСЕИ – гр. Пловдив.  

Ученик от VIII до  XII клас  от училище по изкуствата по 

специалностите драматичен театър, куклен театър, пантомима. 

 
Национален конкурс „Проф. Камен Попдимитров”, орг. НМУ „Л. 

Пипков” – София.  

Ученик от VIII - IX клас и от Х - ХІІ клас от училище по 

изкуствата. 

 
Национален конкурс по теория на музикалните елементи и история 

на музиката - София, орг. НМУ „Л.Пипков” – София.  

Ученик от ІХ - Х клас от училище по изкуствата. 

 
Национален конкурс за танцьори „Златна гега” - Котел, орг. НУФИ 

„Филип Кутев” – Котел.  

Ученик от  V до  XII клас, индивидуален изпълнител от 

училище по изкуствата. 

 

Национален конкурс за учащи от учебни заведения, в които се 

изучава фотография „Фото Академика” - София, орг. Фотографска 

академия „Янка Кюркчиева”.  

Ученик от VIII до  XII клас  в три раздела  -  артистична 

фотография, репортажна фотография и портрет от училище по 

изкуствата. 

 
Национален конкурс "Широка лъка пее, свири и танцува" - Широка 

лъка, орг. НУФИ „Широка лъка“.  

Ученик  от V до XII клас, индивидуален изпълнител  на народно 

пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура от училище по изкуствата. 

 
Национален акордеонен конкурс “Танцуващи клавиши” - Нови 

Пазар, орг. Община Нови Пазар, НЧ ”Хр.Ботев”.  

Ученик от V до XII клас, индивидуален изпълнител от училище 

по изкуствата. 

 
Национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев” -  

София, орг. НМУ „Л. Пипков” – София.  

Ученик от ХI  и XII клас от училище по изкуствата. 

 
Национален конкурс за млади джаз изпълнители, орг. НУМСИ 

"Хр.Морфова" - Ст. Загора. 

Ученик от    VIII до  XII клас, индивидуален изпълнител – певец 

от училище по изкуствата. 

 

Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави 

“Вълшебни ритми” - Нови Пазар, орг. Община Нови Пазар и НЧ 

”Хр.Ботев”.  

Ученик от  V до XII клас, индивидуален изпълнител от училище 

по изкуствата. 

 

Национален конкурс за изпълнители на народни инструменти и 

народно пеене „Песенна дъга над Кутев” - Котел, орг. НУФИ 

„Ф.Кутев”.  

Ученик  от V до XII клас, индивидуален изпълнител  на народно 

пеене, кавал, гайда,  каба гайда, гъдулка, тамбура и акордеон. 

 

Национален младежки конкурс за изящни изкуства,  приложни 

изкуства и дизайн - София, орг. МК.  

Ученик от VIII до XII  клас от училище по изкуствата: по 

живопис;   графика; скулптура; художествена керамика; 

силикатен дизайн; художествена дърворезба и мебел; 

художествена обработка на метали; художествена тъкан;  моден 

дизайн; рекламна графика/графичен дизайн; илюстрация и 
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оформление на книгата/анимация; детски играчки; 

иконопис/стенопис; пространствен и промишлен дизайн; 

сценичен костюм; театрален, кино и телевизионен 

декор/театрална кукла. 

 
Национален конкурс "Акордеомания" - Плевен, орг. НУИ "Панайот 

Пипков" - Плевен.  

Ученик от V до XII клас, индивидуален изпълнител от училище 

по изкуствата. 

 

Национален фолклорен конкурс  "Дунавски славеи"  - Русе, орг. 

Община Русе, ОДЦ за култура и изкуство – Русе. 

Ученик от V до  XII клас от училище по изкуствата, 

индивидуален изпълнител на народно пеене, кавал, гайда, 

гъдулка, тамбура. 

 

Национален конкурс за музикално, танцово и изобразително 

изкуство "Орфееви таланти" - Пловдив, орг. АМТИИ "Проф. Асен 

Диамандиев" - Пловдив и Национален младежки фолклорен съюз.  

Ученик от V до  XII клас от училище по изкуствата, 

индивидуален изпълнител  на народно пеене, кавал, гайда, 

гъдулка, тамбура. 

 

Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево изворче”   - Стара 

Загора – орг. Национален музикално-фолклорен съюз „Орфеево 

изворче”, Община Стара Загора.  

Ученик  от V до XII клас от училище по изкуствата, 

индивидуален изпълнител на народно пеене, кавал, гайда, 

гъдулка, тамбура,  акордеон. 

 
Национален музикален и танцов конкурс "Пиленце пее" - София,  

орг. "Бодифолк". 

Ученик от V до XII клас от училище по изкуствата, 

индивидуален изпълнител  на народно пеене. 

 

Национален конкурс "Празник на танца" - Варна, орг. НЧ "Христо 

Ботев 1928". Провежда се 20-21 ноември 2021 г. 

Ученик от V до XII клас от училище по изкуствата, 

индивидуален изпълнител на класически танц, съвременни 

танцови техники, характерни танци и акробатичен танц. 

 

Национален конкурс „Плакат“ за ученици от училищата по 

изкуствата  - Пловдив, орг. НХГ "Ц.Лавренов". Провежда се м. 

ноември  2021 г. 

Ученик от VIII до  XII клас от училище по изкуствата. 

 

Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти "Добрин 

Петков" , орг. НУМТИ "Д.Петков" - Пловдив. Провежда се 11-13 

ноември 2021 г., гр. Пловдив. 

Ученик от  V до  XII клас от училище по изкуствата, 

индивидуален изпълнител на дървени духови инструменти -  

фейта, обой, кларинет. 

 
Международен конкурс за ударни инструменти  "Пендим",  орг. 

НУМТИ "Д.Петков" - Пловдив.  

Ученик от V до XII клас, индивидуален изпълнител. 

 
Международен конкурс за класическа китара, орг. НЧ „Братство 

1869”,  НЧ "Пробуда 1961", Община Кюстендил.  

Ученик от V до  XII клас, индивидуалeн изпълнител  на 

класическа китара. 

 
Национален конкурс за пианисти "Мила Михайлова", орг. НУИ 

"Д.Христов" - Варна,  
Ученик от V до  XII клас, индивидуален изпълнител. 

 
Национален конкурс за изпълнители на тамбура „Руско Стефанов”, 

орг. Община Сунгурларе.  

Ученик от V до  XII клас, индивидуален изпълнител. 
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Национален ученически конкурс за учебна рисунка по натура, орг. 

НУИИ  „Ил. Петров”, НХА.  

Ученик от V до  XI клас. 

Б. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ  В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА  ПРЕЗ 2021 Г. 

 

Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска 

музика – Бургас, орг. НУМСИ „Проф. П. Владигеров”,  УН „Родни 

звуци”.  

Ученик от  V до  XII клас от училище по изкуствата, 

индивидуален изпълнител  на пиано, цигулка и виола, нисък 

щрайх – виолончело и контрабас, класическа китара, дървени 

духови инструменти, медни духови инструменти, ударни 

инструменти, класическо пеене. 

 

Международен конкурс за инструменталисти и композитори 

„Музиката и земята” – София, орг. Фондация и НМ ”Земята и 

хората”, СБМТД.   

Ученик от V до  XII клас от училище по изкуствата, 

индивидуален изпълнител - инструменталист. 

 

Международен конкурс за камерни ансамбли и индивидуални 

изпълнители - Боровец , орг. Сдружение "Мюзик Контекст", 

СБМТД, НМА "Проф.П.Владигеров" - София, АМТИИ 

"Ас.Диамандиев" - Пловдив. 

Ученик от V до XII клас от училище по изкуствата, 

индивидуален изпълнител на пиано, художествено пеене, 

струнни инструменти, духови инструменти. 

 
Международен фолклорен конкурс „Пауталия” - Кюстендил, орг. 

Община Кюстендил, НЧ „Братство 1869”.  

Ученик от V до  XII клас от училище по изкуствата, 

индивидуален изпълнител   на народно пеене  и акордеон. 

 

Международен младежки конкурс „Надежди, майстори, таланти“ – 

Добрич, орг. Община град Добрич.  

Ученик от V до XII клас от училище по изкуствата, 

индивидуален изпълнител на пиано, цигулка, виола, класическа 

китара. 

 
Международен флейтов конкурс - Варна, орг. Фондация 

"Европейска музикална академия".  

Ученик от V до  XII клас, индивидуален изпълнител от училище 

по изкуствата. 

 
Международен конкурс  за цигулари "Недялка Симеонова" - 

Хасково,  орг. Община Хасково.  

Ученик от V до  XII клас, индивидуален изпълнител от училище 

по изкуствата. 

 

Международен конкурс "Франц Шуберт" - Русе, орг. НУИ "Веселин 

Стоянов" – Русе. 

Ученик от V до  XII клас от училище по изкуствата, 

индивидуален изпълнител на пиано и ученик от VIII до  XII клас 

от училище по изкуствата, индивидуален изпълнител на 

класическо пеене. 

 

Национални и международни конкурси, олимпиади и състезания по 

раздели II от Програма  на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби от държавни, общински и частни училища за 2021 г., приета с 

Постановление № 138 на Министерския съвет (Обн, ДВ, бр. 31. от  

14 април 2021 г.) 

Ученик от V до XII клас от училище по изкуствата или училище 

по културата, класиран  индивидуално от първо до трето място в 

съответната възрастова група/ състезателна група/категория/ 

вид/жанр изкуство/инструмент/ раздел/направление 

/формат/учебен предмет/наука/проект. 
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Национални и международни конкурси, олимпиади и състезания по 

раздели II. 

Ученик от V до XII клас, в държавно училище, финансирано от 

МК, класиран  индивидуално от първо до трето място в 

съответната възрастова група/ състезателна група/категория/ 

вид/жанр изкуство/инструмент/ раздел/направление 

/формат/учебен предмет/наука/проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. 
 НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА 

 

Национален конкурс „Моите детски мечти” от Националния 

календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран 

от МОН и НДД.  

Възрастова група – V–ХІІ клас: в направление литературно 

творчество и в направление изобразително изкуство – раздел 

рисунка и раздел приложно изкуство. 

 

Национален конкурс „Път към славата“, организиран от Арт 

център „Кърнолски“, РУО – София-град, дирекция „Образование“ 

и район „Оборище“ – Столична община, и др. 

Възрастова група – V–ХІІ клас солисти – поп вокал, хореография 

и инструменталисти - струнни, клавирни и духови. 

 
Национален конкурс „Българските архитектурни паметници в 

макети“, организиран от ЦПЛР-ОДК – Варна и община Варна. 

Възрастова група – V-XII клас  

 

 

Национален конкурс „Малките нашенци“ за весела детска рисунка 

и хумористична литературна творба, организиран от община 

Казанлък и ЦПЛР ОДК „Св. Иван Рилски“ - Казанлък. 

V–ХІІ клас, 3-та група, литературна творба  

V–ХІІ клас, първа категория, 4-та възрастова група, весела детска 

рисунка  

 

 

Национален конкурс „Диньо Маринов” за изпълнители на народна 

музика: певци, инструменталисти, народни хорове, оркестри и 

ансамбли от Националния календар за изяви по интереси на децата 

и учениците, организиран от ЦПЛР ОДК – Варна и община Варна. 

V–ХІІ клас, индивидуални изпълнители по народно пеене и 

инструменталисти: гайда, кавал, тамбура и гъдулка. 

 
Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен от 

Националния календар за изяви по интереси на децата и 

V–ХІІ клас, раздел солисти. 
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учениците, организиран от ЦПЛР ОДК – Пловдив и община 

Пловдив. 

 

Национални конкурси под надслов „За хляба наш...” за научна 

разработка (проект) и за есе, организирани от ФХСБ, ЦПЛР ОДК – 

Благоевград и община Благоевград.  

Една група – V-ХІІ клас, в конкурса за есе и една група – V-ХІІ 

клас, в конкурса за индивидуална научна разработка (проект). 

 
Национален литературен конкурс „Петя Дубарова”, организиран от 

община Бургас, къща музей „Петя Дубарова”, РУО – Бургас. 

Една група – V–ХІІ клас, в две направления – поезия и проза. 

 

 

Национален конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на 

Ботев” от Националния календар за изяви по интереси на децата и 

учениците, организиран от ЦПЛР ЦРД – Враца и община Враца. 

Възрастова група - V –ХІІ клас, в два раздела - стихотворение и 

есе 

 

 

Национален конкурс „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев“ от 

Националния календар за изяви по интереси на децата и 

учениците, организиран от МОН и НДД.  

Възрастова група - V-XII клас, в разделите поезия, проза, 

рисунка, приложно изкуство. 

 

 

Национален балетен конкурс за купа „Българска роза“, 

организиран от община Казанлък и ЦПЛР-ОДК „Св. Иван Рилски“ 

- Казанлък. 

V-XII клас в три жанра – класически, характерен и съвременен 

танц. 

 

 

Национален конкурс „Бог е любов”, организиран от МОН. Възрастови групи – V-XII клас, в направленията: поезия, проза 

(разказ или есе), рисунка и приложно изкуство (присъжда се само 

първо място на националния етап по статут). 

 

Национален етап на конкурса за детска рисунка „С очите си видях 

бедата” от Националния календар за изяви по интереси на децата и 

учениците, организиран от  ГДПБЗН към МВР и НДД. 

Възрастова група V-XII клас, първа, втора и трета категория. 

(присъжда се само първо място на националния етап по статут). 

 

Национален литературен конкурс „Който спаси един човешки 

живот, спасява цяла вселена“ от Националния календар за изяви по 

интереси на децата и учениците, организиран от Център „Алеф“ и 

община Бургас. 

Възрастова група V–ХІІ клас 

 
Национален конкурс „Несебър – остров на изкуствата“, 

организиран от община Несебър и ЦПЛР ОДК-Несебър.  

Възрастова група – V-XII клас, индивидуални изпълнители в 

раздел „Хореография“, категория съвременен танц. 

 
Национален пленер – конкурс по графика и живопис „Врачанска 

есен”, организиран от община Враца и СУ „Отец Паисий” - Враца.  

Възрастова група – V-ХІІ клас, в две категории - графика 

(графична рисунка) и живопис 

 

Национален ученически конкурс от Националния календар за 

изяви по интереси на децата и учениците, организиран от 

Национален клуб „Родолюбие”, НДД и др.  

V–Х клас и ХІ-ХІІ клас в два формата – електронна презентация 

и реферат. 
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Национален танцов конкурс за театрално-сценични танци – 

класически балет, характерни и съвременни танци „България 

танцува”, организиран от община Димитровград и Общинския 

център за танцово изкуство. 

Възрастова група – V–ХІІ клас, за индивидуални изпълнители в 

три жанрови категории – класически, характерен и съвременен 

танц. 

 

 

Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до 

Васильовден” от Националния календар за изяви по интереси на 

децата и учениците, организиран от НДД.  

Възрастова група – V–ХІІ клас, в направление „Народно 

приложно изкуство“, в два раздела – керамика и декоративни 

пана и тъкани. 

 

 

 

Национални конкурси, включени в раздел І на програмата за 2022 

г. 

Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, класиран 

индивидуално в съответната възрастова група, състезателна 

група, категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел, 

направление. 

Б.  НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА 

 
Национално състезание по лингвистика.  Пет състезателни групи –  V–ХІІ клас   

 
Национално състезание „Ключът на музиката“.  Една състезателна група – Х клас 

 
Национална олимпиада по философия.  

 
Две състезателни групи – V–ХІІ клас. 

 
Национална олимпиада по лингвистика.  Пет състезателни групи – V–ХІІ клас. 

 
Национална олимпиада по български език и литература.  

 

Три състезателни групи – V -XII клас 

 
Национален конкурс „Млади таланти”, организиран от МОН  Една състезателни група – V–ХІІ клас 

 
Национална олимпиада по история и цивилизации.  Две състезателни групи – X и XII клас 

 
Национално състезание по изобразително изкуство „Лаборатория 

за изкуство“.  

Една състезателна група – Х клас 

 
Национална олимпиада по гражданско образование.  Две състезателни групи – V -XII клас 

 
Национално състезание за речеви и комуникативни умения на 

английски език. 

Две състезателни групи – V – XII клас. 
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В. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА 

 
Международна олимпиада по философия.   

 

 
Международен детски конкурс  „Слънце, радост, красота”, 

организиран от община Несебър и ЦПЛР ОДК - Несебър.  

V-XII клас, за индивидуални изпълнители в два раздела – пиано и 

забавна/естрадна песен. 

 

Международен екологичен форум „Сребърна”. Конкурс за 

ученически индивидуални проекти по екология и опазване на 

околната среда, организиран от НДД, община Силистра, Фондация 

„Еврика”, РИОСВ - Русе, ЦПЛР ОДК - Силистра.  

V-XII клас индивидуални участници с проекти по избрана тема. 

 

Международен конкурс за изкуства „Радост на брега”, организиран 

от общините Созопол, Поморие и Бургас и сдружение „Радост на 

брега“.  

Четвърта възрастова група – V – XII клас, в раздел музикално 

изкуство: народно пеене, кавал, поп пеене, пиано. 

 

Международен конкурс на изкуствата – конкурс за изпълнители на 

детска и забавна песен „Речни ноти”, организиран от община 

Тутракан, Общинския център за извънучилищни дейности – 

Тутракан.  

Четвърта възрастова група – V – XII клас, индивидуални 

изпълнители на забавна песен. 

 
Международен фестивал „Съзвездия в Несебър“ - организиран от 

община Несебър и ЦПЛР ОДК - Несебър.  

V-XII клас, раздел изобразително изкуство 

 

 

 


