
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  - Г Р А Д     П Е Р Н И К 

ОБЩИНА ПЕРНИК – ОТДЕЛ “ОКМДДР” 
           ============================================================ 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

 
Р Е Г И О Н  А Л Е Н    С Ъ Б О Р 

НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО НА ПЕРНИШКА ОБЛАСТ -  

ПЕРНИК,2015 – ЕТАП ОТ ХІ-ия НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА 

 НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО – КОПРИВЩИЦА,2015 

 

ДАТА: 20 и 21  юни 2015 година 

МЯСТО: открита естрада в Централен градски парк  град Перник 

НАЧАЛО: 08.00 ч. 21.00 ч. 

ПЪРВИ ДЕН: Община Радомир 08.00 ч. – 13.30 ч. 

                         Община Перник    15.00 ч. – 21.00 ч. 

ВТОРИ ДЕН: 08.00 ч. – 21.00 ч. 

                        Община Брезник, Ковачевци и Земен 08.00 ч. – 13.00 ч. 

                        Община Перник 15.00 ч. – 21.00 ч. 

 

ДЕН -  20 ЮНИ 2015 година /събота/ 

І-ви часови пояс: /08.00 ч. 10.00 ч./ 
                                                                   І/. ОБЩИНА РАДОМИР: 
Начало: 08.00 ч.-08.40ч.  /40 мин./ 1/.НЧ”Христо Ботев-1928 г.” село Копаница 

 1/. Младежка фолклорна певческа шесторка  

                                              Ръководител: Василка Николова 

  а/.”Марама е” – бавна песен – 2,5 мин. 

  б/.”Здравче, венче” бърза песен – 2,5 мин. 

 

 2/. ДАНА НАЙДЕНОВА ТАСЕВА – 63 г. из.на народни песни 

  а/.“Марко коси трева детелина” – бавна песен 3,5 /съпровод на гъдулка/ 

  б/.”Провикна се Рада” – бърза песен – 2,5 мин./съпровод на гъдулка/ 

 

 3/. Смесена фолклорна танцова група от възрастни – съпровод на гъдулка 

                                              Ръководител: Василка Николова 

  а/.”Чубричанче ле” – 2,5 мин. хоро на песен /хват за ръце/ 

  б/.”Стани попадийка” – 2 мин. /хват за ръце/ 

  в/.”Завърти оро, Гълъбо” – 1,5 мин. хоро на песен /хват за пояс/ 

 

 4/. МИЛЧО ПЪРВАНОВ КОСТОВ – 81 г. из.на народни песни 

  а/.”Бил се Марко с турци еничари” – бавна песен – 3 мин. 

                                                                                      /съпровод на гъдулка/ 

  б/.”Огреяло ясно слънце” – бърза песен – 2 мин./съпровод на гъдулка/ 

 

 5/. Фолклорен певчески дует: РОБЕРТА РОСЕНОВА СТОЙНЕВА – 19 г. 

                                                               ЕЛЕНА РОСЕНОВА СТОЙНЕВА – 17 г. 

  а/.”Пойде мома икинди на вода” – 2 мин. 

  б/.”Мара макя ситно плела” – 2 мин. 
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 6/. ПЕТЪР РАНГЕЛОВ ВЕЛЕВ – 65 г. разказвач 

      а/.”Историята на дедо Петре Бомбандировачо” – 4 мин. 

 

 7/. Смесена фолклорна танцова група “МЕРАКЛИЙЧЕ” 

                                                      Ръководител: Василка Николова 

           а/.“Иглико, моме Иглико”- 2 мин.хват за пояс /съпровод на гъдулка/ 

                              /старо граовско хоро на песен/ 

           б/.”Заспала Стана чичина”/Бера/ - 2 мин. хват за пояс/съпровод на гъдулка/ 

 

           г/.”Запеяли мамо, два славея” – хоро на песен  - 2 мин. хват за пояс 

                            /съпровод на гъдулка/ 

           д/.”Витановско хоро” – 2 мин. хват за пояс /съпровод на гъдулка/ 

 

 

 8/. РЕВЮ НА НАЦИОНАЛНИ НОСИИ: 

  * Петър Рангелов Велев – 65 г. – представя  Мъжки граовски костюм 

 

* Райна Борисова Стоименова– 66 г.  

      представя Женски празничен граовски костюм 

 

08.42 ч. – 09.13 ч./31 мин./ 2/.НЧ”Христо Ботев-1928 г.” кв.Върба, гр.Радомир 

 1/. Детска фолклорна танцова група “ЕУФОРИЯ” 

                                                   Ръководител: Станислав Станимиров 

  а/.”Петрунино хоро” – 2,5 мин.хоро на песен /съпровод на гъдулка/ 

                       б/.”Йовино хоро” – 2,5 мин.хоро на песен /съпровод на гъдулка/ 

  в/.”Бера” – 2,5 мин. хоро на песен /съпровод на гъдулка/ 

 

 2/. Фолклорна група за народни обичаи и ритуали 

                                                    Ръководител: Елена Сотирова 

  Народен обичай “ПЛЕТЕНИЦА” – 15 мин. 

 

 3/. Детска фолклорна група за словесен фолклор “СЛАДКОДУМЧЕТА” 

                                                   Ръководител: Йорданка Михайлова 

  * гатанки- 

 

  *броилки- 

 

  *скоропоговорки- 

 

  *легенди – 1/. “Легенда за село Върба” 

                                           2/. “Легенда за побитите камъни край село Върба” 

                                           3/. Народна метеорология 

  *детски игри: - 1/.”Ние идеме два калугера” – игра на песен 

                                                  2/.”Пити, тали, буфта, рафта, пирон” 

                                                  3/.”Гори, гори кърпа” 

                                                  4/.”Сън сънувам, сън бълнувам” – игра на песен 
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09.15 ч.- 09.35 ч./20 мин./ 3/. НЧ”Напредък-1915 г.” село Стефаново 

 1/. ТОДОР КИРИЛОВ ЛАЗАРОВ – 65 г. из.на народни песни 

  а/.”По двор оди Марко” – бавна песен - 2 мин. 

  б/.”Стойне, Стойне” – бърза песен - 2 мин. 

 

 2/. МЕТОДИ ИВАНОВ БАЧЕВ – 10 г. из. на народни песни 

  а/.”Момче дава злато за девокя” – 2 мин. 

  б/.”Мома има” – 2 мин. 

 

 3/. ГИНКА ТЕОДОСИЕВА ДАВИДКОВА – 76 г. из. на народни песни 

  а/.”Пушка пукна” – бавна песен - 2 мин. 

  б/.”Де се е чудо видело” – бърза песен – 2 мин. 

 

 4/. Фолклорна група за народни обичаи и обреди 

     Ръководител: Славчо Гебрев 

       Народен обичай “МАРАМА” 

 

09.37 ч. – 09.46 ч./07 мин./4/. НЧ “Народна просвета” село Червена могила 

 1/. Фолклорна  група за народни обичаи и ритуали 

                                                         Ръководител: Славчо Гебрев 

  Народен обичай “ПЛЕТЕНИЦА” 

 

ІІ-ри часови пояс: 10.00 ч. – 12.00 ч. 
 

10.00 ч. – 10.10 ч. – ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ 

10.10 ч. – 10.22 ч./12 мин./5/. НЧ “Светлина-1936 г.” село Прибой 

 1/. Детска фолклорна група за словесен фолклор 

                                Ръководител: Дарина Ананиева 

  * бройлки – старо броене /едно ле, дво ле, тро ле, чеви ле, пале/ 

  * гатанки – “Коване, плетено все над огин печено”; “Рога има, вол не е”; 

     “Да е въже, не е въже”;”Търкалях дедо-триест пояса”;”Двама старци се биеха, бели  

      си бради скубеха”;”Ошел човек у меяна”;”Нема рало, ни мотика, а се оре и копа”;   

     ”Ни ткано, ни шито, а с ръбец поръбено”;”Дърлява макя, гиздаво чедо” 

  * пословици 

 

  * детски игри –  

 

 

 2/. ВИКТОР ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ – 8 г. разказвач 

  а/.”Защо вълко не дави вол” – 2 мин. 

 

  б/.”Как е станала костенурката” – 2 мин. 

 

 3/. ЕМИЛИ ЕМИЛОВА ИВАНОВА – 10 г. разказвачка 

  а/.”Къде е торбето” – 2 мин. 

 

                       б/.”Как е станала мечката” – 2 мин. 
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10.24 ч. – 10.30 ч./06 мин./6/. НЧ “Светлина-1925 г.” село Дебели лаг 

 1/. АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ СЛАВЕЙКОВ – 7 г. разказвач 

  “Защо кучето гони заека” – 2 мин. 

 

 2/. АНТОНИЯ ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА – 15 г.из.на народни песни 

  а/. “Пиле пищи” – 2 мин. 

  б/.”Скарале ми се” – 2 мин. 

 

10.32 ч. – 10.42 ч./10 мин./7/. НЧ “Васил Левски-1916 г.” село Кленовик 

 1/. Детска фолклорна група за словесен фолклор 

                                                   Ръководител: Корнелия Дойчева 

  * наричания -  

  * залъгалки - 

  * гатанки -  

  * скоропоговорки –  

 

 

10.44 ч. – 10.57 ч./13 мин./8/. НЧ “Благой Гебрев-1905 г.” село Друган 

 1/. ЕЛЕНА ДОБРЕВА ЛЕВАЧКА – 69 г. разказвачка 

  “Препоръки за трудна жена” – 3 мин. 

 

 2/.КИРКА МИТКОВА БАНЧОВА – 75 г.разказвчака 

  “Бозаджийска история” – 3 мин. 

 

 3/. Женска фолклорна танцова група – възрастни 

                                                       Ръководител: Стефка Щрапулина 

  а/.”Цветице ле, мома Цвето” – 2 мин. хоро на песен /хват за пояс/ 

 

  б/.”Елено, моме Елено” – 2 мин. хоро на песен /хват за ръце/ 

 

11.00 ч. – 11.30 ч./30 мин./9/. НЧ “Никола Корчев-1928 г.” село Долна Диканя 

 1/. ПАВЛИНКА ГЕОРГИЕВА ВИТАНОВА – 65 г. из.на народни песни 

  а/.”Кукувица по рода си кука” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Момче дава злато за девокя” – бърза песен – 2 мин. 

 

 2/. БИЛЯНКА БРАНИСЛАВОВА КРУМОВА – 10 г. из.на народни песни 

  а/.”Чукали са Марковите порти” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Пушка пукна гюле мой” – 2 мин. 

 

 3/. Женско фолклорно певческо дуо за жетварски песни: 

                       Велка Любенова Коева-73 г. и Веска Василева Десподова – 64 г. 

  а/.”Пладне дойде ужина ни нема” – 1,5 мин. 

  б/.”Лепо Яне” – 1,5 мин. 

 

 4/. Женска фолклорна певческа четворка 

                                                   Ръководител:…………………… 

  а/.”Слънце зайде” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Вечер малка мома” – бърза песен – 2 мин. 
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 5/. Женско фолклорно трио за словесен фолклор 

                                                   Ръководител: 

                      “Кавгаджийки на реката” – 6 мин. 

 

 6/. Женска фолклорна танцова група – възрастни 

                                                   Ръководител: 

  а/.”Цветице ле, мома Цвето” – 3 мин. хоро на песен /хват за пояс/ 

 

  б/.”Ой Донко, Донко” – 2 мин. хоро на песен /хват за пояс/ 

 

 

11.32 ч. – 11.42.ч. /10 мин./10/. НЧ “Климент Охридски - 1915 г.” село Долни Раковец 

 1/. Фолклорен певчески дует: 

                 Елена Савева Лалова – 73 г. и Надежда Стоилова Чованска – 76 г. 

  а/.”Карай, Бое” – бавна песен – 2 мин. 

  б/”Велико, убава” – бърза песен – 2 мин. 

 

 2/. Женска фолклорна певческа група 

                                             Ръководител: Таня Николова 

  а/.”Мало сло рано вечерало” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Два са братя” – бърза песен – 2 мин. 

 

11.44 ч. – 11.59ч./15 мин./11/. НЧ “Просвета-1928 г.” село Кондофрей 

 1/. Фолклорна група за народни обичаи и ритуали 

                                            Ръководител: Лилия Савева 

  Народен обичай “ЖЪТВА” – 15 мин. 

 

ІІІ-ти часови пояс: 12.00 ч. – 13.35 ч. 

 
12.00 ч. – 12.39 ч./39 мин./12/. НЧ “Благой Попов-1927 г.” село Дрен 

 1/. Женска фолклорна певческа осморка 

                                            Ръководител: Мария Гърбева 

  а/.”Снощи Марко от Солуна дойде” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Паднала мъгла невене” – бърза песен – 3 мин. 

 

 2/. ИНА ВАЛЕНТИНОВА ХРИСТОВА – 14 г. из.на народни песни 

  а/.”Що са дренци, се са тарикати” – 3 мин. 

  б/.”Голуб гука, Доне” – бърза песен – 3 мин. 

 

 3/. Женска фолклорна танцова група 

                                          Ръководител: Мария Гърбева 

  а/.”Маре, заведи оро” – 3 мин.хоро на песен /хват за пояас/ 

  б/.”Не легна ли, Доне” – 3 мин.хоро на песен /хват за ръце/ 

 

 4/. Детска фолклорна певческа група 

                                        Ръководители: Димана и Боян Боянови 

  а/.”Слънцето е на заода” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Яне, Яне” – бърза песен – 3 мин. 
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 4/. Фолклорна група за народни обичаи и ритуали 

                                        Ръководител: Митка Бикарска 

  Народен обичай “ЕРЕМИЯ” 

 

12.41 ч. – 13.09ч./28 мин./ 13/.НЧ “Евлоги Агайн-1907 г.” село Владимир 

 1/. Женско фолклорно певческо трио: - жетварски припевки 

                 Лида Петрова Таратупска – 70 г.  

                 Марица Здравкова Попова – 80 г. 

                 Райка Здравкова Доколенкова – 70 г. 

  а/.”Слънце зайде” – 2 мин. 

  б/.”Маре, леле Маре” – 2 мин. 

 

 2/. ЛИДА ПЕТРОВА ТАРАТУПСКА  - 70 г. разказвачка 

  а/.“Трънска случка” – 3 мин. 

  б/.“Гатанки” – 2 мин. 

 

 3/. МАРИЦА ЗДРАВКОВА ПОПОВА – 80 г. – из. на народни песни 

  а/.”Марко седи на диван високи” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Стоян и Стана” – бърза песен – 2 мин. 

 

 4/. РАЙКА ЗДРАВКОВА ДОКОЛЕНКОВА – 70 г.  

                 разказвачка – “Кога се жених” – 3 мин. 

                 баячка – “Баене от сугреби” – 2,5 мин. 

                                “Баене от бездетство” – 2,5 мин. 

 

 5/. Женска фолклорна танцова група – възрастни 

                                                  Ръководител: Олга Шаранкова 

  а/.”По пат бега бугарка девокя” – 2 мин.хоро на песен /хват за пояс/ 

  б/.”Облага се момче и момиче” – 2 мин.хоро на песен /хват за пояс/ 

 

 6/. Фолклорна група за народни обичаи и ритуали 

                                                 Ръководител: Олга Шаренкова 

  Народен обичай “ВЗЕМАНЕ НА КУМ” 

 

             7/. Фолклорно дуо за словесен фолклор: 

                  Райка Здравкова Доколенкова – 70 г. и Лидия Петрова Таратупска 

                              “Женски истории” /клетви/ - 5 мин. 

 

13.10 ч. – 13.16 ч./06 мин./ 14/. НЧ “Зашо Бакарски” село Горна Диканя 

 1/. Фолклорен народен оркестър 

                                              Ръководител: Ванче Постолов 

                  а/.”Бавна граовска мелодия” – 3 мин. 

                  б/.”Горнодиканско хоро” – 2 мин. 

 

 

 

13.30 ч. 15.00 ч. – ОБЕДНА ПОЧИВКА 
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ІV-ти часови пояс: 15.00 ч. – 17.00 ч. 

 

                                                               ІІ/. ОБЩИНА ПЕРНИК: 

15.00 ч. – 15.10 ч./10 мин./1/. Пенсионерски клуб “Никола Вучков” кв.Църква, Перник 

 1/. ВЕЛИЧКА БОРИСОВА АНДРЕЕВА – 63 г. изпълнителка на хумор 

  “Шопски хумор” – 5 мин. 

 

 2/.АНКА ДИМИТРОВА НАЧЕВА – 75 г. изпълнителка на хумор 

  “Шопски хумор” – 5 мин. 

 

15.12 ч. – 15.30 ч./18 мин./2/. Клуб на пенсионера “Струма” град Перник 

 1/. Женска фолклорна певческа шесторка 

                                            Ръководител: Еленка Димитрова 

  а/.”Сбирали се момите” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Прочула си се Нине, ти” – бърза песен – 2 мин. 

 

 2/. СТЕФКА ВЕСЕЛИНОВА ПАШИНА – 66 г. из.на народни песни 

  а/.”Стоян и Станка” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Сещай се Станке” – бърза песен – 2 мин. 

 

 3/. Ревю на национални традиционни носии:- 8 мин. 

  а/.Празнична детска носия на Иванка Сергиева Велинова от  село  

                          Дивотино, изработена през 1945 г. 

                           представя –се от Калина Петрова Ивайлова – 7 г. 

            б/. Всекидневен литак с маниста на Виолетка Миланова Стоянова от 

                            село Дивотино, изработен през  1943 година 

                            представя се от Станка Драгомирова Стоянчова – 68 г. 

  в/. Всекидневен шит литак  с талтър за възрастна жена на Виолетка  

                            Миланова Стоянова от село Дивотино, изработен през 1942 година 

                             представя се от Вангелина Петрова Иванова – 65 години 

                        г/. Празничен литак на млада жена на Виолетка Миланова Стоянова от  

                             село Дивотино, изработен през 1943 година 

                             представя се от Еленка Сергиева Димитрова – 66 години 

  д/. Всекидневен литак за възрастна жена на Виолетка Миланова Стоянова  

                             от село Дивотино, изработен през 1946 година 

                             представен от Надка Петрова Стоянова – 83 година 

  е/. Всекидневен литак  с маниста за възрастна жена на Виолетка  

                            Миланова Стоянова от село Дивотино, изработен през 1945 година 

                            представен от Симка Тачкова Дончева – 75 години 

            ж/. Празничен литак на млада жена на Виолетка Миланова Стоянова 

                             от село Дивотино, изработен през 1947 година 

                             представен от Стефка Велинова Пашина – 66 години             

 

15.32 ч. – 15.38 ч./06 мин./3/. НЧ “Наука-1967 г.” село Черна гора 

 1/. ЛЮБА ЗАФИРОВА АНАЧКОВА – 76 г. разказвачка 

  а/.”Дай шишето с ракията, па иди къде сакаш” – 2 мин. 

  б/.”Я го успах, па дойдох тука” – 2 мин. 

  в/.”Я дойдох народ да видим и они мене да видат” – 2 мин. 
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15.40 ч. – 15.52 ч./12 мин./4/.Туристическо дружество “Кракра Пернишки”  

                                            гр.Перник 
 1/. РАЙНА МЕТОДИЕВА ВЕЛИНОВА – 80 г. разказвачка 

  а/.”Дувай ветре, слушай Петре” – 1,5 мин. 

  б/.”У мандруту нашу, забъркамо кашу” – 1,5 мин. 

  в/.”Кацнало е НЛО на Голо бърдо” – 1,0 мин. 

 

 2/. Ревю на национални традиционни носии: 

      а/. Женски траурен литак на Гълъбинка Григорова Цакманова  от  

                     село Бегуновци, Община Брезник изработен през 1940 година 

                     представя се от Здравка Борисова Тодорова 

 

      б/. Всекидневен женски граовски литак на Лиляна Стефанова Тихонова 

                      от кв.Клепало, гр.Перник , изработен през 1940 година 

                      представя се от Антоанета Стефанова Йорданова 

 

      в/. Празничен невестински литак на Благородка Иванова Попова от 

                      село Витановци, Община Перник, изработен през  1940 година 

                      представя се от Райна Методиева Велинова 

 

      г/.Празничен женски литак на ВЕРГИНА ЕВТИМОВА ПЕТРОВА от 

                     село Велковци, Община Брезник, изработен през 1940 година 

                     представя се от Бойка Ерменчова Гюрова 

 

15.54 ч. – 16.03 ч./09 мин./5/. ОУ “Св.св.Кирил и Методий” село Драгичево 

 1/. БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ – 12 г. из.на народни песни 

  а/.”Маро, Марийке” – 2,20 мин. 

   б/.”Ерген одих” – 1,45 мин. 

 

 2/. МИЛИЦА ИВАНОВА БОРИСОВА – 8 г. из.на народни песни 

  а/.”Море сваке” – 2,12 мин. 

  б/.”Село Кошарево” – 2,15 мин. 

 

16.05 ч. – 16.10 ч./05 мин./6/. НЧ “Просвета-1909 г.” град Батановци 

         1/. МАРИЯ-МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА – 10 г. из.на народни песни 

  а/.”Многа одих, многа чуда видох” – бавна мелодия – 3 мин. 

  б/.”Шарена гайда” – бърза песен – 2 мин. 

        

16.12 ч. – 16.26 ч./14 мин./7/. НЧ”Просвета-1909 г.” кв.Църква, град Перник 

 1/. Детски фолклорен танцов ансамбъл “БЪЛГАРСКИ РИТМИ” 

                                                          Ръководител: Цветан Боянов 

  а/.”Водено граовско смесено хоро” – 3  мин./хват за пояс/  

  б/.”Петрунино смесено хоро” – 3 мин./хват за пояс/ 

 

 2/. Клуб за български народни танци “БЪЛГАРСКИ РИТМИ” 

                                                          Ръководител: Цветан Боянов 

  а/.”Селско водено хоро” –  2 мин. 

  б/.”Боснешко хоро” – 2 мин. 



                                                            =    9    =  

                                                         

  в/.”Трънско хоро” - 2 мин. /хват за пояс/ 

  г/.”Петрунино хоро” – 2 мин. /хват за пояс/ 

 

16.28 ч. – 16.49 ч./21 мин./8/. НЧ “Пробуда-1922 г. село Драгичево 

 1/. Детска фолклорна група за детски традиционни игри 

                                                         Ръководител: Людмила Филипова 

  * “Пръстенче, ела при мен” – 1 мин. 

  * “Игра на топ”  - 2 мин. 

  * “Калинка-малинка” – 1 мин. 

  * “Спи зайче сиво” – 1 мин. 

  * “Обичаш ли, обичаш”- 1 мин. 

 

 2/. БОЖИДАРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА – 3 г.  

                   изпълнител на броилки – 2 мин. 

 

 3/. Смесена фолклорна танцова група 

                                                    Ръководител: Олег Огнянов 

  * “Бера” – 2 мин. /хват за пояс/ 

  * “Рипна маца” – 2 мин. /хват за ръце/ 

  * “Старо Брезнишко хоро” – 4 мин. /хват за пояс/ 

 

 4/. ЙОРДАН  БОЙКОВ ТРОЯНОВ – 16 г. 

                 изпълнение на пищялка – “Овчарска мелодия” – 1 мин. 

- “Драгичевска ръченица” – 1,5 мин. 

                  изпълнение на гайда      – “Бавна драгичевска мелодия” – 1,5 мин. 

- “Граовско хоро” – 1 мин. 

 

V-ти часови пояс: 17.00 ч. – 19.00 ч. 
 

16.51 ч.- 17.42 ч./53 мин./9/. НЧ “Христо Ботев-1940 г.” село Ярджиловци 

 1/. Женска фолклорна певческа група 

                                                   Ръководител: Милка Александрова 

  а/.”Бегало Раде” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Ветър вее” – бърза песен – 2 мин. 

 

 2/. ЖЕНЯ ЛЮБОМИРОВА МАРТИНОВА – 10 г. из.на народни песни 

  а/.”Провикна се Рада” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Сбирайте се селяни” – бърза песен – 2 мин. 

 

 3/. СИМОНА ИЛИЯНОВА ЗДРАВКОВА – 11 г. разказвачка 

  “На госке” – 5 мин. 

 

 4/. КРИСТИНА РАДОСЛАВОВА КИРИЛОВА – 10 г. из.на народни песни 

  а/.”Иглико убава” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Залюбих мамо три моми” – бърза песен – 2 мин. 

 

 5/. ХРИСТИНА ДОБРЕВА ВИКТОРОВА – 17 г. разказвачка 

  “Майчина заръка” – 5 мин. 



                                                          =    11    = 

 

 6/. ИЗАБЕЛ  ЕНЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА  - 18 г. из.на народни песни 

  а/.”Запил ми се Стоян у меяна” – бавна песен - 3 мин. 

  б/.”В село дюлгери дойдоя” – бърза песен – 2 мин. 

 

 7/. Фолклорно дуо за словесен фолклор – разказвачки 

                 Видка Петрова Накева-71 г. и Здравка Ангелова Игнатова – 74 г. 

  “Две съседки” – 5 мин. 

 

 8/. МИЛКА АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА – 70 г. из.на народни песни 

  а/.”Овчар свири” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Изгреяла е ясна звезда” – бърза песен – 2 мин. 

 

 9/. Фолклорна група за народни обичаи и ритуали 

                                                    Ръководител: Станка Драгомирова 

  Народен обичай “СВАТОВНИЦИ” – 15 мин. 

 

17.44 ч. – 18.46 ч./62 мин./10/. НЧ “Чичо Стоян-1927 г.” село Дивотино 

 1/. Женска фолклорна певческа група 

                                                  Ръководител: Румяна Христова 

  а/.”Добро вечер, кралице госпожо” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Елено моме” – бърза песен – 2 мин. 

 

 2/. ГАНА РАЧЕВА ДАВИДКОВА – 67 г. из. на народни песни 

   а/.”Елено чедо” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Гиго, мамин Гиго” – бърза песен – 2 мин. 

 

 3/. СПАСИАНА БИСЕРОВА АНГЕЛОВА  - 11 г. из.на народни песни 

  а/.”Два се змея на планина бият” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Мома Ангелина” – бърза песен – 2 мин. 

 

 4/. Фолклорно певческо дуо: 

                 Десислава Николова - ….г. и Теодора Тодорова - ….г. 

  а/.”Залюбила малка мома” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Леле свашке” – бърза песен – 2 мин. 

 

 5/. Детска фолклорна група за детски игри 

                                                      Ръководител: Пламен Маринов 

  а/.”Дзип-дзип през тояга” – 1 мин. 

  б/.”Котка и мишка” – 1 мин. 

  в/.”Шапо хвани си опашката”- 1 мин. 

  г/.”Слеп дедо” – 1 мин. 

  д/.”Въртоломе” – 2 мин. 

  е/.”Великденска игра” – 1 мин. 

  ж/.”Хоро на песен” – 2 мин. 

 

 6/. ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ СТОЙНЕВ – 76 г. из. на народни песни 

  а/.”Пушка пукна” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Зайко-кукурайко” – бърза песен – 2 мин. 



                                                         =    12    = 

 

 7/.ВИОЛЕТА ОГНЯНОВА АНГЕЛОВА  - 74 г.из.на народни песни 

  а/.”Пушка пукна” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Весело моме” – бърза песен – 2 мин. 

 

 8/. Фолклорна група за народни обичаи и ритуали – 10 мин. 

                                                    Ръководител: Пламен Маринов 

            Народен обичай “ЗАКЕРАЧВАНЕ” 

 

 9/. ВАСИЛ СЛАВОВ ТАКЕВ – 67 г. из.на устна хармоника 

                        а/.”Бавна народна мелодия” – 2 мин. 

  б/.”Граовско хоро” – 2 мин. 

 

 10/. АНГЕЛ СТЕФАНОВ НОТКОВ – 64 г. из.на двоянка 

  а/.”Бавна овчарска мелодия” – 2 мин. 

  б/.”Граовско хоро” – 2 мин. 

 

 11/. Фолклорно дуо за словесен фолклор: 

                   Куневка Войнова Божилова – 75 г. и Катрина Кралчева - …г. 

  “Сватбарски раздумки” – 5 мин. 

 

 12/. БОЯН ТОДОРОВ ЯНКОВ – 60 г.из.на народни песни 

  а/.”Бил е Видин” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Прочуло се момче” – бърза песен – 2 мин. 

 

 13/. Юношеска фолклорна танцова група 

                                                     Ръководител: Пламен Маринов 

  а/.”Смесено дивотинско хоро” – 1 мин./хват за пояс/ 

  б/.”Йове” – смесено хоро на песен – 2 мин./хват за пояс/ 

  в/.”Четворно хоро” – 2 мин. смесено хоро на песен /хват за пояс/ 

  г/.”Мъжко дивотинско хоро на пояс” – 2 мин. 

 

18.52 ч. – 18.58 ч./06 мин./11/. НЧ “Светлина-1919 г.” село Студена 

 1/. ПЕТЯ ПЕПОВА МИХАЙЛОВА – 15 г. из.на народни песни 

  а/.”Прошета се Момчилица” – бавна песен – 3 мин. 

  б/”Ерке, море Ерке” – бърза песен – 2 мин. 

 

19.00 ч.- 19.10 ч. /10 мин./12/. ПМГ “Христо Смирненски” град Перник  

 1/. БЕАТРИС БОРИСОВА ИВАНОВА – 18 г. из.на народни песни 

  а/.”Жална майка” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Изгреяло ясно слънце” – бърза песен – 2 мин. 

 

 2/. МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПАЛАСКОВА – 17 г. из.на народни песни 

  а/.”Море макя Яна” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Снощи конье” – бърза песен – 2 мин. 

 

 

 

                                        К  Р  А  Й  !!! 


