
СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  
ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ЗАБАВНА ПЕСЕН 

“ПОЛСКИТЕ ЩУРЧЕТА” 
ГРАД ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

02, 03 и 04 СЕПТЕМВРИ 2022 г. 
 
 
 

ПРОГРАМА 
 

02 септември 2022 г. (петък) 
09:00 – 11:30 ч. – Регистрация на участниците от всички възрастови групи. 
Място: Фоайе на хотел „Есперанто“ – гр. Полски Тръмбеш. 
Таксата за участие се заплаща в брой на място. Документът за платена 
такса се представя при регистрация. 
 
12:00 ч. – Техническа репетиция за първа и трета възрастови групи.  
!!! Редът за явяване на репетиция и за конкурсното представяне във всяка 
група е по азбучен ред на участниците. 
 
13:00 ч. – Конкурсна програма за първа и трета възрастови групи. 
Изпълнение на песен на български език.  
 
16:30 ч. – Техническа репетиция за втора и четвърта възрастова група. 
 
17:30 ч. – Конкурсна програма за втора възрастова група.  
Изпълнение на песен на български език.  
 
19:30 ч.– Официално откриване на Седми национален конкурс за млади 
изпълнители на забавна песен “Полските щурчета”- 2022 г. 
 
19:45 ч.– Конкурсна програма за четвърта възрастова група. 
Изпълнение на песен на български език. 
 
21:00 ч. – Концерт на „Трамвай №5“. 
 
 
 
  



03 септември 2022 г. (събота) 
12:00 ч. – Техническа репетиция за първа и трета възрастови групи.  
!!! Редът за явяване на репетиция и за конкурсното представяне във всяка 
група е по азбучен ред на участниците. 
 
13:00 ч. – Конкурсна програма за първа и трета възрастови групи. 
Изпълнение на песен по избор.  
 
16:30 ч. – Техническа репетиция за втора и четвърта възрастова група. 
 
17:30 ч. – 18:00 ч. – Техническа пауза. 
 
18:00 ч. – Конкурсна програма за втора и четвърта възрастова група.  
Изпълнение на песен по избор.  
 
21:00 ч. – Концерт на Веселин Маринов и неговата група в състав: Теодор 
Янков, Радослав Терзийски, Светослав Лобошки и Красимир Гюлмезов. 
 
 
 
04 септември 2022 г. (неделя) 
10:00 ч. – Пресконференция и среща на участници, родители и вокални 
педагози с журито и обявяване на класирането. 
Място: пл. „Възраждане“ – гр. Полски Тръмбеш (пред сцената). 
 
11:00 ч. – Безплатна екскурзия за участниците в конкурса до исторически 
места в региона. Желаещите да се включат заявяват това при 
регистрацията или до края на първия ден от конкурса – 02 септември. 
Екскурзията се заснема и включва интервюта с участниците. 
 
18:30 ч. – Техническа репетиция на участниците в галаконцерта. 
 
19:30 ч. – Награждаване и галаконцерт на лауреатите. 
Галаконцертът ще се запише и ще бъде излъчен по Телевизия Планета.  
 
 
!!! Във връзка с медийното отразяване на конкурса, при регистрацията на 
участниците родителите на децата попълват декларация за съгласие за 
фото заснемане и видео записване на децата по време на публичните им 
изяви. 


