
ВРЪЧВАНЕ НА ПЪРВИ ГОДИШНИ НАГРАДИ НА СДРУЖЕНИЕ „ПОЛСКИТЕ 

ЩУРЧЕТА” В ГРАД ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Сдружение „Полските щурчета”, което организира вече две години Национален конкурс 

за млади изпълнители на забавна песен „Полските щурчета” , за първа година връчи  годишни 

награди на даровити млади таланти от Полски Тръмбеш. Церемонията се проведе под 

патронажа на Община Полски Тръмбеш на 26 декември 2016 г. в  Народно читалище” Отец 

Паисий 1905” град Полски Тръмбеш. 

 Тази година, сдружението номинира млади таланти в четири категории : Образование, 

Музика, Изкуство и Технически изобретения. 

Наградата в категория „Образование” получи Иванела Димитрова Арабаджиева. 

Наградата в категория „Изкуство” получи Мартина Юриева Жила. 

 Годишната награда в Категория „Музика” получи Албена Минчева Цачева.  

Наградата в категория „Технически постижения” получи Константин Мирославов 

Димитров.  

Наградените получиха диплом, плакет и парична награда. Основната цел  на Сдружение 

„Полските щурчета” е да подпомага млади таланти по пътя на тяхното развитие, 

усъвършенстване и изяви.Дейността му се реализира само и единствено от членски внос и 

дарения. Учредяването и връчването на годишните награди е част от дейността на сдружението 

за реализиране на поставените цели.  

 За да е още по празнично и красиво на Коледа в Полски Тръмбеш в церемонията по 

номинациите на Първите годишни награди на Сдружение „Полските Щурчета” взеха участие 

Трио „Сопрано”, Вокална група „Сияние” – при Народно читалище „Отец Паисий 1905” град 

Полски Тръмбеш, малките участнички в Национален конкурс”Полските щурчета” –Невена 

Симеонова, Марисвет-Лидия Тодорова и Румяна Христова.Председателят на 

Сдружение”Полските щурчета”, почетен гражданин на Полски Тръмбеш и една от най-ярките 

звезди  на българската естрадна музика за когото Полски Тръмбеш си остава най-красивото 

място на света- Веселин Маринов, изпълни прекрасни коледни песни с които зарадва  

публиката и допринесе за много усмивки и коледно настроение в залата.  

Гост на тържеството бе Областният управител на Област Велико Търново, проф.Пенчо 

Пенчев, който   изрази  удовлетвореността си  от инициативата на сдружението, с която се 

подкрепят  младите таланти и пожела упоритост на младите хора за да реализират мечтите си.  

Георги Чакъров, кмет на Община Полски Тръмбеш, поздрави жителите и гостите на 

Полски Тръмбеш с най-светлия християнски празник Рождество Христово, благодари на 

Сдружение”Полските щурчета” за красивите мероприятия, които организират в общината и 

заяви своята подкрепа и за напред за  благородните  инициативи  на сдружението.Той пожела 

на всички здраве, весели празници и една още по-успешна нова 2017 година. 


