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МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС 
„МЛАДИ ВИРТУОЗИ“ 

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО 
КОМПОЗИЦИЯ  

„ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 2019“
Организационният комитет на Фондация 
„Млади виртуози“ със съдействието на 
Фондация „Духовното наследство на Пан-
чо Владигеров“ имат честта да обявят 
провеждането през 2019 на МЕЖДУНАРО-
ДЕН КОНКУРС ПО КОМПОЗИЦИЯ „ПАНЧО 
ВЛАДИГЕРОВ 2019“ в категориите клавир-
ни творби и творби за камерен ансамбъл. 
Творбите трябва да бъдат написани спе-
циално за конкурса и да бъдат свързани с 
120 годишнината от рождението на кла-
сика на българската музика проф. Панчо 
Владигеров. Заседанията на Международ-
ното жури ще се проведат в София, от 03 
до 06 декември 2019 г.

Международният конкурс по композиция 
„ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 2019“ се провежда 
в рамките на ежегодно провеждания кон-
курс „Млади виртуози”, предназначен за 
млади изпълнители и композитори от цял 
свят. Той предоставя нови възможности 
за всички участници да се състезават 
и контактуват със свои колеги, да из-
следват и обменят оригинални идеи, да 
интерпретират класическа и съвременна 
музика, да представят своя талант пред 
големи музиканти, доказали себе си на 
световните музикални сцени и в светов-
ния афиш. В рамките на Международен 
конкурс „Млади виртуози“ се провеждат 
редица творчески срещи, уъркшоп, „Ака-
демия за майсторство“, както и концерти 
на именити музиканти. 

От 2013 г. конкурсът е член на Европейския 
съюз на младежките музикални конкурси - 
EMCY European Union of Music Competitions 
for Youth - EMCY.

INTERNATIONAL COMPETITION  
“YOUNG VIRTUOSOS”

INTERNATIONAL COMPOSERS 
COMPETITION  

“PANCHO VLADIGEROV 2019”
The Organizing Committee of the “Young 
virtuosos” Foundation in collaboration with 
the “Intellectual Legacy of Pancho Vladigerov 
Foundation” are proud to announce the 
edition of the INTERNATIONAL COMPOSERS 
COMPETITION “PANCHO VLADIGEROV 2019” 
in the categories piano works and works for 
chamber ensemble. The works should be 
written in particular for the competition and 
to be associated with the 120th anniversary of 
the birth of the classic of the Bulgarian music 
Prof. Pancho Vladigerov.

The International Jury sessions will be held in 
Sofia from 03 to 06 December 2019.

The International Composers Competition 
“PANCHO VLADIGEROV 2019” takes place 
within the framework of the annually 
competition “Young virtuosos”, open to young 
performers, from throughout the world. The 
competition provides new opportunities to 
compete and communicate with their peers, 
to explore and exchange original ideas, to 
interpret classical and contemporary music, 
to present their talent to eminent musicians 
who have proven themselves on the global 
music scene. The agenda of the International 
competition “Young virtuosos” also includes a 
number of artistic meetings, a workshop, an 
“Academy of Mastery”, as well as concert 
performances by renowned musicians.

Since 2013 the Competition is member of the 
European Union of Music Competitions for 
Youth - EMCY.



По повод 100-годишнината от основаване-
то на Първата музикалнообразователна 
институция, по инициатива на г-жа Милка 
Митева през 2004 г. бе учреден Междуна-
родният конкурс „Млади виртуози“. Кон-
курсът се организира ежегодно в различни 
специалности.

В желанието си да съхраним музикалната 
памет на България, част от специално-
стите носят имената на едни от най-
ярките български музиканти и педагози, 
като: проф. Люба Енчева, проф. Сава Дими-
тров, проф. Кирил Карел Стари, проф. д-р 
Добри Палиев, проф. Георги Бадев.

Със специално решение на организатори-
те на конкурса през 2019 г.състезанието 
по композиция ще носи името на големия 
български композитор, класика на българ-
ската музика проф. Панчо Владигеров.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Милка Митева – Председател,  
Артистичен директор на конкурса

Марина Савова 
Гл. ас. д-р Златка Ангелова

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Конкурсът е предназначен за млади 
композитори от всички националности, в 
специалности и възрастови групи, както е 
указано в т.2 от Общи условия.

2. Конкурсът се провежда в следните въз-
растови групи и специалности:

2.1. Специалности: Композиция

2.2. Възрастови групи:

До 35 години – родени след 01.01.1984

2.3. Категории:

-  Категория „Клавирни творби“ с време-
траене до 6 минути

-  Категория „Творби за камерен ансамбъл“ 
с времетраене до 10 минути

The first edition of the International 
competition “Young Virtuosos” took place in 
2004 when Ms. Milka Miteva, suggested it as 
a way to commemorate the 100th anniversary 
of the creation of the first music educational 
institution. The competition is organized 
annually in different categories.

In honor of the Bulgarian musical heritage, 
part of the categories bear the names of some 
of the most prominent Bulgarian musicians 
and educators such as prof. Liuba Encheva, 
prof. Sava Dimitrov, prof. Kyril Karel Stary, and 
prof. Dr. Dobri Paliev, prof. Georgi Badev.

With a special decision of the organizers 
of the competition in 2019 the composition 
contest will bear the name of the classic of 
the Bulgarian music prof. Pancho Vladigerov.

 
 
ORGANISATIONAL COMMITTEE

Milka Miteva – Chairman,  
Artistic Director of the Competition

Marina Savova 
Assoc. Prof. Zlatka Angelova, PhD

I. GENERAL CONDITIONS

1. The competition is addressed to young 
composers from all nationalities, specialties 
and age groups as specified in point 2 of the 
General Conditions.

2. The competition is held in the following age 
groups and categories:

2.1. Categories: Composition

2.2. Age groups

Up to 35 years of age – born after 01.01.1984

2.3. Category

-  Category “Piano compositions” with duration 
up to 6 minutes

-  Category “Compositions for Chamber 
ensemble” with duration up to 10 minutes



II. РЕГИСТРАЦИЯ

1. Регистрацията за конкурса се извършва 
само чрез Формуляр за записване. Форму-
лярите трябва да пристигнат ПО ЕЛЕК-
ТРОНЕН ПЪТ не по късно от:

ПОНЕДЕЛНИК, 2 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

2. Формулярите за конкурса са достъпни 
на уеб сайта на Международeн конкурс по 
композиция „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 2019“.

3. Формулярите за записване следва да бъ-
дат придружени от следните документи:

-  документ удостоверяващ възрастта на 
участника;

-  две артистични снимки (.jpg 800 x 500);

-  кратка творческа биография на участ-
ника;

-  банков документ за внесена Регистра-
ционна такса в размер на 30 (тридесет) 
ЕВРО за всяка представена творба;

-  PDF файл на една или повече творби напи-
сани специално за конкурса и свързани с 
120 годишнината от рождението на кла-
сика на българската музика проф. Панчо 
Владигеров. На титулната и първата 
страница на творбата не трябва да бъде 
изписано името на автора и следва да 
бъде указан само 8 цифрен код на титул-
ната страница;

-  Формуляр за записване с 8 цифрения код 
и указано име на композитора и заглавие 
на творбата.

4. Кандидатите следва да заплатят так-
сата чрез банков превод на следната бан-
кова сметка:

Фондация „Млади виртуози“ 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Паметник Левски

София, бул. „Янко Сакъзов“ 1 

IBAN: BG23 UNCR 7000 1522 4504 49

BIC: UNCRBGSF

II. REGISTRATION

1. The registration for participation in the 
competition is done only by Application Form. 
The application forms must arrive IN AN 
ELECTRONIC WAY no later than:

MONDAY, 2nd DECEMBER 2019

2. The application forms are available on 
the website of the International Composers 
Competition “PANCHO VLADIGEROV 2019”.

3. The application forms must be accompanied 
by the following documents:

-  a document certifying the age of the 
participants;

-  two artistic photos (.jpg, 800 x 500);

-  a short artistic biography of the participant;

-  a bank receipt of paid Registration fee of 30 
(thirty) EURO for each submitted work;

-  PDF file of one or more compositions written 
in particular for the competition and to be 
associated with the 120th anniversary of the 
birth of the classic of the Bulgarian music 
prof. Pancho Vladigerov. The cover and first 
page of the work should not contain the 
author’s name, and only an 8 digits code on 
the cover page should be specified;

-  Application form with the 8 digits code a 
specified composer’s name and title of the 
work.

4. The candidates should pay the fee via Bank 
transfer to the following bank account:

“Young virtuosos” Foundation

UNICREDIT BULBANK

Pametnik Levski

Sofia, 1, Yanko Sakazov Blvd.

IBAN: BG23 UNCR 7000 1522 4504 49

BIC: UNCRBGSF



5. Такса, внесена от не явил се кандидат, 
или кандидати, които не отговарят на ус-
ловията за участие не се възстановява.

6. Закъсняла регистрация или липса на 
някои от изискваните документи прави 
участието невалидно.

III. РЕПЕРТОАР

КОМПОЗИЦИЯ

Категория „Клавирни творби“

Една или повече творби за соло пиано с вре-
метраене до 6 минути написани специално 
за конкурса и свързани с 120 годишнината 
от рождението на класика на българската 
музика проф. Панчо Владигеров. 

Категория „Творби за камерен ансам-
бъл“

Една или повече творби за камерен ансам-
бъл до 3 изпълнителя с времетраене до 10 
минути написани специално за конкурса 
и свързани с 120 годишнината от рожде-
нието на класика на българската музика 
проф. Панчо Владигеров

Творбите следва да бъдат изпращани само 
в PDF формат на секретариата на конкур-
са на адрес:

vladigerovcompetition@abv.bg

не по-късно от ПОНЕДЕЛНИК, 2 ДЕКЕМВРИ 
2019 г.

IV. КОНКУРСНА ПРОГРАМА, ЖУРИ, НА-
ГРАДИ

1. Работата на журито се организира по 
предварително представени написани 
правила, съставени от Организационния 
комитет в съответствие със Стандар-
тите на Европейския съюз на младежките 
музикални конкурси – EMCY. 

Настоящите правила се отнасят за всич-
ки категории на конкурса.

1.1. За всяка една категория се избира спе-
циално Международно жури.

5. Registration fee deposited by an absent 
candidate who doesn’t meet the conditions for 
participation is not refundable.

6. Late registration or the lake of any of the 
required documents will make the application 
void. 

III. REPERTOIRE

COMPOSITION

Category “Piano compositions”

One or more compositions for solo piano with 
duration up to 6 minutes written in particular 
for the competition and to be associated 
with the 120th anniversary of the birth of the 
classic of the Bulgarian music Prof. Pancho 
Vladigerov.

Cathegory “Compositions for Chamber 
ensemble”

One or more compositions for chamber 
ensemble up to 3 performers with duration 
up to 10 minutes written in particular for the 
competition and to be associated with the 
120th anniversary of the birth of the classic of 
the Bulgarian music Prof. Pancho Vladigerov..

The compositions must be sent electronically 
only in PDF format of the secretariat of the 
Competition: 

vladigerovcompetition@abv.bg

no later than MONDAY, 2nd DECEMBER 2019

IV. COMPETITION PROGRAMME, JURY, 
PRIZES

1. The work of the Jury is organized through 
Formal written regulations made by the 
Organizing committee according to the Quality 
Standards of the European Union of Music 
Competitions for Youth (EMCY). 

These rules apply to all categories of the 
competition. 

1.1. For each category is selected a special 
International jury.



1.2.1. Международното жури е съставено 
от признати експерти в съответната 
дисциплина в която се провежда конкурса.

1.2.2. Журито на всяка една категория е 
съставено от минимум 5 члена.

1.2.3. Членовете на международното жури 
представляват различни музикални ин-
ституции от различни страни по света.

1.2.4. Членовете на журито вземат свои-
те решения независимо един от друг и с 
тайно гласуване.

1.2.5. Членовете на журито нямат право 
да обсъждат участниците преди приключ-
ването на тайното гласуване.

1.2.6. Гласуването се осъществява в пис-
мен вид.

1.2.7. По време на туровете на конкурса 
участниците се оценяват по точкова сис-
тема, от 1 до 25.

1.3. Специален Секретар, назначен от Ор-
ганизационният комитет ще осигури ано-
нимността на участниците в категория 
Композиция. 

1.4. Само Специалният секретар има право 
да разкрие и оповести на Журито имена-
та на спечелилите композитори.

1.5. Решенията на журито са окончателни 
и не подлежат на оспорване.

1.6. Във всички категории на Конкурса се 
присъждат по три награди и лауреатски 
диплом.

1.7. Организационният комитет запазва 
правото си да включва допълнителни на-
гради към всяка една категория, които се 
присъждат от журито на съответната 
категория.

1.2.1. The International jury consists of 
recognized experts in the discipline of the 
competition held.

1.2.2. The International jury of each one 
category is no less than 5 jury members.

1.2.3. The International jury must be 
summoned from different institutions and 
different countries of the world.

1.2.4. The jury members are independent of 
one another and take decision with a secret 
ballot.

1.2.5. Jury members should not discuss the 
participants prior to the end of the voting 
process.

1.2.6. The voting must be in a written and 
signed form.

1.2.7. At all the rounds the competitors will 
be assessed according to a scale from 1 to 25 
points.

1.3. Special Secretary appointed by the 
Organizing

Committee will provide the anonymity of the 
participants in category Composition. 

1.4. Only the Special secretary has the right to 
reveal and announce to the Jury members the 
names of the winning composers.

1.5. The decisions of the Competition jury are 
final and no contestation will be accepted.

1.6. Three prizes and a laureate diploma 
will be awarded in all the categories of the 
Competition.

1.7. The Organizing Committee reserves the 
right to give additional prizes to each category, 
after decision of the international jury is made.



V. НАГРАДИ

Категория „Клавирни творби“

1 награда – 4000 лв.

2 награда – 3000 лв.

3 награда – 2000 лв.

Категория „Творби за камерен ансам-
бъл“

1 награда – 4000 лв.

2 награда – 3000 лв.

3 награда – 2000 лв.

VI. ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ

Формулярът за записване, творбите и 
придружаващите ги документи се изпра-
щат до Организационния комитет на Кон-
курса САМО по електронна поща на:
vladigerovcompetition@abv.bg
не по късно от  
ПОНЕДЕЛНИК, 2 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

Адрес на конкурса:

София 1000 ул. „Юрий Венелин“ 10

www.yvcompetition.org

Формулярите за записване са достъпни на 
сайта на конкурса.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Всички права на записите от изпълне-
нията на заключителния концерт на ла-
уреатите са собственост единствено на 
Фондация „Млади виртуози“ и МЕЖДУНА-
РОДЕН КОНКУРС ПО КОМПОЗИЦИЯ „ПАН-
ЧО ВЛАДИГЕРОВ 2019“ 

2. Участието в конкурса означава призна-
ване на правилата от настоящия регла-
мент.

3. Решенията на журито са окончателни и 
неоспорими и участниците в конкурса ня-
мат право на обжалване.

4. Единствено българският текст в този 
регламент е дефинитивен. 

V. PRIZES

Category “Piano compositions”

1-st prize – 4000 BGN

2-nd prize – 3000 BGN

3-rd prize – 2000 BGN

Cathegory “Compositions for Chamber 
ensemble”

1-st prize – 4000 BGN

2-nd prize – 3000 BGN

3-rd prize – 2000 BGN

VI. APPLICATION FORM

The Application Form, the Compositions and all 
the supporting documents must be sent to the 
Organisational Committee of the Competition 
ONLY by е-mail on: 
vladigerovcompetition@abv.bg 
no later then  
MONDAY, 2nd DECEMBER 2019

Adrress of the competition:

Sofia – 1000, 10, Yuriy Venelin str.

www.yvcompetition.org

The Application forms are available on the 
website of the “Young Virtuosos” Competition.

VII. FINAL DECREE

1. All recording rights to the performances from 
the final Laureate Concert are sole property 
of the “Young Virtuosos” Foundation and 
INTERNATIONAL COMPOSERS COMPETITION 
“PANCHO VLADIGEROV 2019”

2. Participation in the competition will be 
taken to 

mean acknowledging the above set of rules.

3. The decisions of the jury are final and 

incontestable and the contestants do not have 
the right to appeal. 

4. Only the Bulgarian text of the rules is 
definitive.



Панчо Владигеров


