
Вокални и танцови 
формации

СУ „Св.  св.  Кирил И Методий“ гр.  
Пловдив



СУ „Св.  св.  Кирил и 
Методий“

е училище с над 45-годишна история и утвърдени традиции в 
профилирано обучение на певци, танцьори и инструменталисти в 

областта на поп и джаз, фолклорна и класическа музика, рекламна 
графика и английски език. Най-голямото ни богатство са нашите 

ученици, с които винаги ще се гордеем.



Вокална Формация 
„Фолклория“

Вокална формация „Фолклория“  включва  ученици от 8 до 12 
клас от паралеките с профил Изкуства и професия „Танцьор“. 

През годините имат много изяви на концерти, конкурси и събития. 
Репертоара е разообразен от всички етнографски области. Имат 

много призови места от национални конкурси. 









Фолклорен танцов състав 
„Марица“

Фолклорен танцов състав „Марица”е създаден през 1992 година  към СУ ”Св. 
св. Кирил и Методий”гр. Пловдив.Тогава е открит „Профил - Хореография” с 

изучаване на Български народни танци,класически танци, етнография, 
история на танца, разчитане и описание на танца, постановка на 

танца.Възрастовата група на участниците е от 16 до 18 годишна възраст.В 
репертоара на състава са включени танци от всички етнографски области на 

България,както и танци на съвременна тематика.През годините състава е бил 
участник в международни, национални и регионални конкурси и фестивали 







Детски хор "Лоли- поп"  
Детски хор "Лоли-поп" е съставен от музикални деца от начален етап/1-4 

клас/. Основателят на хора Евелина Палакова работи с него вече 24 години. 
Формации на състава печелят през годините много призови места. Хорът е  

награден с 1 и 2 място на международен конкурс "С песен и обич творим 
добро" Пловдив 2017, бронзов медал от национален конкурс "Път към 

славата" София 2018.





Благодарим за 
вниманието!

СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Пловдив, ул. Явор 31

sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg

https://ecoschoolplovdiv.bg

mailto:sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg
https://ecoschoolplovdiv.bg/
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