
 

 

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
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ОНЛАЙН ИЗДАНИЕ 

 
 

 
 

I.        ЦЕЛ НА ПАРАДА: 
 

Подкрепа, поощряване и развитие на талантливи деца и младежи 
участващи във вокални групи или индивидуални форми на обучение. 

 
 
II. ЗАДАЧИ НА ПАРАДА: 

 
1. Мотивация и предоставяне възможност за творческа изява на музикални 

изпълнители и педагози.  
2. Изграждане на критерии и естетически вкус към детската, народна, 

популярна и забавна песен. 
3. Откриване, развиване и подкрепа на млади таланти и вокални педагози. 
4. Запознаване с новите тенденции  в областта на музикалното изкуство. 
5. Поощряване постиженията и стремежа към усъвършенстване на деца и 

младежи, занимаващи се с вокално-изпълнителска дейност. 
6.  Стимулиране обогатяването  на репертоара на певческите колективи и 

индивидуални изпълнители. 
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III. ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

 
  Поради наложените ограничения във връзка с разпространението на 
COVID 19,  с цел опазване здравето на участниците и техните ръководители,  
XVIII „Парад на песента“ 2022г. ще се проведе в онлайн формат. 
  В конкурсната програма могат да вземат участие вокални формации и 
индивидуални изпълнители на детска, забавна, популярна или народна 
песен на възраст от 4 до 19 години. За участие в конкурса, изпълнителите 
изготвят качествен видеозапис съгласно регламента.  

                           Попълнен онлайн формуляр и видеозаписи се приемат до 
21.03.2022г. 
 

Резултатите от класирането и реда за връчване на наградите, ще 
бъдат обявени на Фейсбук страницата и сайта на ЦПЛР – ОДК Търговище 
след 20.04.2022г. 

Изпълненията от конкурсната програма ще можете да проследите в 
плейлист „Парад на песента 2022“ в YouTube каналa на „ ЦПЛР ОДК – 
Търговище“ след 20.04.2022г. 

 
 

IV. РЕГЛАМЕНТ: 
 

1. Право на участие  в конкурса имат представители на детски градини, 
училища, музикални школи и паралелки с разширено изучаване на 
музика в област Търговище, Разград, Шумен, Сливен, Велико Търново, 
Русе. 

2. XVIII „ Парад на песента“  се провежда в онлайн среда, без такса участие. 
3. С подаването на заявката, участниците дават съгласието си, подадените 

материали да бъдат използвани от организаторите, единствено с цел 
провеждане и популяризиране на конкурса.  

4.  Изпълнителите са разпределени по възрастови групи и категории в три 
направления: 
 
 
I Направление – Популярна музика - детски градини и училища: 
 

 Първа категория - Индивидуални изпълнители 
 

 Втора категория - Вокални формации /дуети, триа, квартети, 
вокални групи/ 

 
 
II Направление – Популярна музика - музикални школи и 
паралелки: 
 

 Първа категория - Индивидуални изпълнители 
 

 Втора категория - Вокални формации /дуети, триа, квартети, 
вокални групи/ 

 



 

 

 
 
 

НОВО! 
 

III Направление – Фолклор –  професионални и специализирани 
училища, музикални школи и паралелки 
 

 Първа категория - Индивидуални изпълнители 
 

 Втора категория - Вокални формации /дуети, триа, квартети, 
вокални групи/ 

 
*  В направление „Фолклор“ конкурсният репертоар може да включва: 

обработки, акапелни изпълнения, народни песни със съвременен 
аранжимент и др. 

 
 

Възрастови групи: 
I група – предучилищна възраст ( 4-6 годишни ) 

II група – ученици от I до IV клас 
III група – ученици от V до VII клас. 

IV група – ученици от VIII до XII клас. 
 
 

*В категория “Вокални формации” съставът на участниците трябва да отговаря 
минимум  80% на изискванията за възрастова група. При надвишаване на 

посочените изисквания изпълнението се оценява в следващата по възраст група. 
** При недостатъчен брой участници, организаторите си запазват правото да не 

присъдят награда, или да обединят две близки по възраст групи. 
 
 

 
5. Времетраене на изпълненията:  

 Участниците от I възрастова група представят по едно изпълнение с 
времетраене до 3 мин. 

 Участниците от II, III и IV възрастова група представят една или две 
песни с общо времетраене не повече от 8 минути.  

                  
 
 

6. Изисквания към видео-файловете: 
 

1. Приемат се професионални и любителски видео записи с ясен звук и 
картина.  
2. Любителските видео записи да бъдат заснети хоризонтално от статив. 
3. Снимачното устройство да бъде с висока разделителна способност. 

             4. Няма да бъдат оценявани записи от концертни прояви пред публика, или 
заснети по  време на  други конкурси и фестивали.              
             5. Всеки видеозапис трябва да бъде прикачен в You Tube с точно 
наименование на песента, име и фамилия на участника. 



 

 

 
 
 

6.  Критерии за оценка: 
            
            - Избор на песен – посланието, текстът и музиката да бъдат съобразени с 
възрастта на участника; 
            -  Вокално-изпълнителско майсторство - точно интониране, вокална 
интерпретация, гласови възможности, техника на изпълнение, ритмичност, ясна 
артикулация; 
            - Сложност и оригиналност на изпълнението; 
            -  Визия, сценично присъствие и артистично поведение. 
           
 

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И НАГРАЖДАВАНЕ: 
        
           Оценяването на изпълненията се извършва от професионално жури в 
оценъчни карти. На всяко изпълнение се поставят оценки за покриване на 
отделните критерии по десетобална скала. 
           Всички изпълнители и състави получават грамота за участие. 
           Във всяко направление и възрастова група се присъжда I, II и III място. 
           Специален приз на ЦПЛР – Обединен детски комплекс „ЗВЕЗДА НА 
ПАРАДА НА ПЕСЕНТА“ се връчва на участника, чието изпълнение е събрало 
най-висок брой точки . 
           Журито има право да връчи поощрителни и допълнителни награди по 
своя преценка. 

 
     
 V. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ: 

   Заявки за участие се подават  до 21.03.2022г., чрез Google Формуляр, като в 
секция №3 се прилага линк към изпълнение/я в You Tube: 
 

 ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ –  
https://docs.google.com/forms/d/1d8NcrSX8IFF-
W7YqJ2YjzimrtlhN5SDKaznHbG48IMM/edit 

 ЗА ВОКАЛНИ ФОРМАЦИИ - 
https://docs.google.com/forms/d/1kMUJI2x6muN9qgNbLhb8iOq7G27Q3sdWy
QMHSI8lErU/edit 
 

                    
 
             Забележка :   
             Участници, които са възпитаници на музикални школи и клубове, се 
допускат до участие в конкурса само, като представители на съответната муз. 
школа ( в Направление II ), и нямат  право да се явяват и от името на училището 
или детската градина, която посещават. 
 

 
*Организаторите си запазват правото на промени в рамките на програмата на 

конкурса, които ще бъдат публикувани в сайта и страницата във Фейсбук  на 
ЦПЛР-ОДК Търговище. 
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ЗА КОНТАКТИ : 
 

Ел. поща на конкурса : odk.parad@gmail.com 
Тел. 0896 77 43 66  - Сабина Донева /учител по музика/ 

ЦПЛР-ОДК Търговище 
пл. „Ст. Мавродиев”, 

ПК 53 
https://odk-targovishte-bg.com 
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