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за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейскитеструктурни и 

инвестиционни фондове. 

ИНФОРМАЦИЯ 

за проведен концерт на 16.01.2020 г. в гр. Полски Тръмбеш 

по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C01 „Социални, икономически 

и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, по 

ОПНОИР 

 

 

На 16.01.2020 г. от 14.00 часа, в гр. 

Полски Тръмбеш,  „Сенсмюзик" ЕООД 

проведе първия от поредицата 

концерти, по договор № ЗУ-10 от 

21.10.2019 г. с предмет „Организация и 

провеждане на 5 броя концерти", по 

проект BG05M9OP001-2.018-0029-

2014BG05M2OP001-C01 „Социални, 

икономически и образователни мерки 

за интеграция на уязвими групи в 

община Полски Тръмбеш“, по дейност 

„Преодоляване на негативните 

обществени нагласи, основани на 

етнически произход и културна 

идентичност“ . 

Поради лоши метеорологични условия концертът се проведе в салона на Народно 

читалище „Отец Паисий-1905“ , гр. Полски Тръмбеш. 

В началото на концерта водещия прочете кратка информация за целите на проекта. Бе 

проведена и информационна кампания за преодоляване на негативните стереотипи, като 

Екипа за управление на проекта раздаде специално подготвени брошури на присъстващите.  

По време на концерта бе осигурено фото-заснемане на концертната програма. 

 

Участници в програмата бяха: 

- Мажоретен състав „Грации“, с ръководител на групата Милена Тошкова Илиева-

Василева, при ОУ „Васил Левски“, с. П. Каравелово, община Полски Тръмбеш; 

- Танцов състав, с ръководител на групата Ваня Евтимова Кирилова,  при ОУ „Св. св. 

Кирил и Методий“, с. Раданово, община Полски Тръмбеш; 

-Театър "Приказен свят", с ръководител на групата Антоанета Христова Кръстева, при 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Раданово, община Полски Тръмбеш; 

Ученици от СУ „Цанко Церковски“, с ръководители Елица Янкова, Емилия Цонева, 

Ивелина Маринова и Мирослава Григорова. 

Известен гост – изпълнител с произход от общината бе: 

 - Фолклорна формация „Полянци“, с ръководител Марияна Малчева, при Народно 

Читалище "Отец Паисий-1905", гр. Полски Тръмбеш. 
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Концертът започна с изпълнения нанародни 

танци на Фолклорна формация „Полянци“ -

„Веселячета” и„Еленино”, след това в концертната 

програма изпълниха „Джиновски танц”, 

„Северняшки настроения”, „Пролетни игри“ 

 

 

 

 

 

 

Театър "Приказен свят", с ръководител на 

групата Антоанета Христова Кръстева, при ОУ 

„Св. св. Кирил и Методий“, с. Раданово представи 

авторска приказка на Андрея Филева, „Житената 

питка“ на Ангел Каралийчев, и “Трите пеперуди“ 

на Константин Ушински. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мажоретен състав „Грации“, с ръководител на 

групата Милена Тошкова Илиева-Василева, при 

ОУ „Васил Левски“, с. П. Каравелово изпълниха 

танц с помпони „Stanga“, „Shallow“ и „Върви 

народе възродени“ 
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Танцов състав, с ръководител на групата Ваня Евтимова Кирилова,  при ОУ „Св. св. 

Кирил и Методий“, с. Раданово се представиха 

с  „Детски северняшки танц“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици от СУ „Цанко Церковски“ , гр. 

Полски Тръмбеш с ръководители Елица Янкова, 

Емилия Цонева, Ивелина Маринова и Мирослава 

Григорова  изпълниха рецитал – сурвакане, 

коледуване. Разказаха за обичаите и традициите 

при ромите и българите - как се посреща Нова 

година и Коледа, митове и легенди за Василица. 

 

 

Програмата завърши с изпълнение на  „Криво 

хоро”, „Средногорска сюита”, „Шопска кода” на Фолклорна формация „Полянци“. 
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