
                                                             

 

 

олина Порумова-Минчева е родена 

в град Плевен, израснала е в град 

Славяново. Средното си образование 

завършва в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 

град Пордим. Там тя изучава специалност 

„Народно пеене“ в класа на Борислава 

Симеонова. Продължава образованието си 

в Югозападния университет „Неофит 

Рилски“. През 2018 г. придобива 

бакалавърска степен по народно пеене в 

класа на доц. д-р Бинка Добрева. Две 

години по-късно получава магистърска 

степен по предучилищна и начална 

училищна педагогика във 

Великотърновския университет „Св. Св. 

Кирил и Методий“.  

Кариерата на Полина стартира още 

през 2014 г. в ансамбъл „Пирин“ – 

Благоевград, където заема длъжност 

„Артист-хорист“. През същата година 

Народно читалище „Климент Браницки – 

1900“ издава неин самостоятелен албум. 

Полина участва в издаваните албуми на 

Вокална група за народни песни  „Авлига“.  

От 2017 г. е част от музикална 

компания „Диапазон рекърдс“. Има 

записани над 20 автентични песни от 

Плевенско. Две години по-късно създава 

сдружение с нестопанска цел „От извора на 

Севера“ и Национален фолклорен конкурс 

„От извора на Севера“ в община Пордим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2021 г. започва работа като 

вокален педагог в Народно читалище 

„Климент Браницки – 1900“, гр. Славяново. 

Ръководител е на детските 

фолклорни групи „Севернячета“ и 

„Казанлъчета“ и на детската вокална група 

„Славейчета“. Директор е на 

международния онлайн конкурс „С песен 

на Коледа“. Участва, като вокален педагог, 

в международния проект  „Да се чуе 

надалеко“ в сътрудничество с българското 

училище в Бремен, Германия и СУ „Христо 

Ботев“ – Славяново. През 2022г. издава 

Сборник с народни песни от Средна 

Северна България. 

През годините Полина печели 

множество награди от регионални, 

национални и международни конкурси. 

Споделя, че получава едни от най-големите 

и важни награди, докато е студентка в ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ – голямата награда в 

категория „Надпяване“ в международния 

фолклорен конкурс „Северняшки славей“, 
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ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ  

Музикално и танцово  изкуство  

 

Полина Порумова-МИНЧЕВА 

 Певица, вокален педагог 

Бакалавър “Изпълнителско изкуство  

(Народни инструменти или народно пеене)“ 



голямата награда в XVII национален 

фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ и 

др.  

            Полина е носител на наградата на 

Българското национално радио за най-

добро изпълнение в концерта „Млади 

фолклорни таланти“.  

Мечтата й винаги е била да стане 

учител. „Не бях избрала по какъв 

предмет, докато не се срещнах с моята 

първа учителка по народно пеене и 

разбрах, че искам да съм като нея. Това е 

една от най-благородните професии, 

„създаваш“, обучаваш и развиваш 

поколенията. Работата в сферата на 

музиката и образованието е много 

отговорна, но и много приятна. Децата 

ми дават позитивна енергия и обич“, 

споделя Полина.  

Предизвикателствата в работата й са 

много. Работи с деца и родители, различни 
характери,социални и морални разбирания. 

 

 

Разказва, че трудности винаги е имало и ще 

има, но се старае учениците й да не се 

сблъскват с тях. Полага усилия да им 

показва камъчетата по пътя, по който са 

избрали да тръгнат и да им дава всички 

натрупани знания по време на обучението и 

не само. 

Според нея професията „Вокален 

педагог“ е специфична, трудно се намира 

работа в тази сфера на образованието, но 

когато човек е борбен и целеустремен, има 

всички необходими качества и знания, няма 

толкова трудности в намирането на работно 

място.  

Полина споделя, че й предстоят 

записи с оркестъра за народна музика на 

Българското национално радио. Работи 

усилено с деца, но развива и своята 

певческа кариера. Надява се до края на         

2022 г. да издаде и втория си самостоятелен 

албум. 
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