
ЦПЛР „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА” ВРАЦА 

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА  

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВРАЦА 

 

 

СТАТУТ 

на ХI Областен преглед на вокални състави и 

индивидуални изпълнители 

 

 

 

ЦЕЛИ:  
 Създаване на условия и стимулиране на изявите на деца и ученици в 

областта на музикалното изкуство.  

 Подкрепа на деца и ученици с изявени музикални дарби. 

 Осмисляне на свободното време на децата и учениците чрез форми и 

дейности, подпомагащи интелектуалното, духовното и нравственото им 

израстване. 

 

ОРГАНИЗАТОРИ: 
Регионално управление на образованието – Враца  

ЦПЛР „Център за работа с деца” Враца 

  

РЕГЛАМЕНТ: 
Право на участие имат индивидуални изпълнители и вокални групи от 

образователните институции в област Враца, обособени в 4 възрастови 

групи:  
 I група – от 3 до 7 години  

 II група – от 8 до 10 години 

 III група – от 11 до 14 години 

 IV група – над 15 години 

Прегледът няма конкурсен характер.  

Всички участници и техните ръководители получават диплом за участие. 

Индивидуалните изпълнители участват с една песен по собствен избор. 

Вокалните групи участват с две песни, едната от които задължително 

българска. 

От една образователна институция се допускат за участие до две групи и 

до двама индивидуални изпълнители. 

Музикалният съпровод е по желание на участниците /инструменталите се 

изпращат предварително, заедно със заявката за участие/. 

Програмата ще бъде изпратена до всички участници и публикувана на 

фейсбук - страниците на вокалния преглед и центъра до 7 април 2023 г. 



ХI - ят Областен преглед на вокални състави и индивидуални изпълнители 

ще се проведе на: 

25.04.2023 г. /вторник/ от 16.30 часа - за I възрастова група – 1 част 

26.04.2023 г. /сряда/ от 16.30 часа - за I възрастова група – 2 част 

27.04.2023 г. /четвъртък/ от 10.00 часа - за II, III и IV възрастови групи 

 

Място: салона на ЦПЛР „Център за работа с деца“ Враца 

 

СРОКЪТ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ Е: 31 МАРТ 

2023 г., на e-mail: vokalenpregled_vr@abv.bg 

                                                   

ОРГАНИЗАЦИЯ: 

1. Организацията и провеждането на Вокалния преглед се осъществява от 

ЦПЛР „Център за работа с деца“ Враца.  

2. ЦПЛР „Център за работа с деца“ Враца създава условия за сигурността 

и безопасността на участниците във Вокалния преглед. 

3. ЦПЛР „Център за работа с деца“ Враца осигурява озвучаването и 

обслужването на сценичните изяви /7 броя микрофони, CD Player/. 

4. ЦПЛР „Център за работа с деца“ Враца осигурява медийно отразяване 

на събитието. 

5. ЦПЛР „Център за работа с деца“ Враца обобщава писмените заявки. 

6. ЦПЛР „Център за работа с деца“ Враца публикува предварителна 

програма на електронната си страница във фейсбук „Областен вокален 

преглед Враца“. 
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ФИНАНСИРАНЕ: 

1. Разходите за материално - техническо и сценично обезпечаване се 

поемат от организаторите. 

2. Командировъчните разходи (транспорт и храна) са за сметка на 

участниците. 

3. Ръководителите на групите носят отговорност за своите членове, за 

спазване на дисциплина и вътрешен ред, за опазване на имуществото на 

ЦПЛР, както и за възстановяване на нанесени щети. 

4. Участниците отговарят за своите костюми и реквизит. 

5. Организаторите си запазват правото за всякакъв вид документиране и 

излъчване на прегледа, както и на промени в програмата.  

 

Информираме Ви, че личните данни на участниците в Областен вокален 

преглед ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и 

осъществяването на настоящия преглед, съгласно изискванията на Закона за 

защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 

2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива 
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данни и в съответствие с Вътрешните правила на ЦПЛР „Център за работа с 

деца“ Враца. 

Уведомяваме Ви, че снимки и видеозаписи ще бъдат публикувани на 

фейсбук-страниците на вокалния преглед и центъра, както и могат да бъдат 

публикувани с нетърговска цел в електроните и печатни медии. 
 

За справки и допълнителна информация: 

3000 Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 5 

ЦПЛР „Център за работа с деца“  

тел.: 092 /624 338 – Лилия Стоева - директор ЦПЛР „Център за работа с деца” 

e-mail: crd_vratza@abv.bg 

  

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

Индивидуален изпълнител: 

Трите имена:  

Възраст:  

Възрастова 

група: 
 

Населено място и 

образователна 

институция, която 

представлява 

участника: 

 

Име и фамилия на 

преподавателя: 
 

Имейл и телефон 

за връзка с 

преподавателя: 

 

Заглавие на песен, 

музика, текст: 
 

Съпровод:  

 



Вокална група: 

Име на групата:  

Брой участници:  

Възрастова група:  

Населено място и 

образователна 

институция, която 

представляват 

участниците: 

 

Име и фамилия на 

преподавателя: 
 

Имейл и телефон 

за връзка с 

преподавателя: 

 

Заглавие на песен, 

музика, текст: 
 

Съпровод:  

Заглавие на песен, 

музика, текст: 
 

Съпровод:  
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