
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. 20.00 ч. 

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

                         Община Перник    15.00 ч. – 21.00 ч. 

ВТОРИ ДЕН: 09.00 ч. – 20.00 ч. 

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

                        Община Перник 15.00 ч. – 21.00 ч. 

 

ДЕН -  21 ЮНИ 2015 година /неделя/ 

І-ви часови пояс: /09.00 ч.-  11.00 ч./ 
                                                                   І/. ОБЩИНА БРЕЗНИК: 

09.00 ч. – 09.22 ч./22 мин./1/. НЧ “Искра-1932 г.” село Слаковци 

 1/. СВЕТЛА РАЙЧОВА ИВАНОВА – 63 г.из.на народни песни 

  а/.”Жалба пише жална България” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Слънце зайде” – бърза песен – 2 мин. 

 

 2/. СВЕТЛА ЦВЕТАНОВА ЗАРЕВА – 65 г. из.на народни песни 

  а/.”Ладом се, ладе заладе” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Запали се гора” – бърза песен – 2 мин. 

 

3/. Фолклорно певческо трио: 

                 Светла Цветанова Зарева – 65 г. 

                 Светла Райчова Иванова – 61 г. 

                 Йордан Петров Чаков – 9 г. 

  а/.”Мари Доне” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Дойди, дойди либе ле” – 2 мин. 

 

 4/. Фолклорна група за народни обреди и ритуали 

                                                  Ръководител: Светла Стефанова 

  Народен обичай “Поклади” – 3 мин. 

 

 5/. Представяне на традиционно облекло от Средна Западна България - 5 мин. 

*Женски работен литак на Краля Атанасова Бранкова 

   от село Слаковци, изработен през 1920 г. 

   - представя се от Светла Пантелеева Стефанова – 63 г. 
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* Мъжка жетварска работна носия на Андрей Тончев Неделков 

   от село Слаковци, изработен през  1895 година 

    - представя се от Александър Несторов Мончев – 70 години 

 

09.24 ч. – 09.33 ч./09 мин./2/. НЧ “Пробуда-1931 г.” село Ноевци 

 1/. Фолклорна група за словесен фолклор 

                                               Ръководител: Анелия Сергиева 

  “Хитър Петър” – 5 мин. 

 

 2/.РАЯ  РАДОСЛАВОВА СИМОВА – 15 г. из.на народни песни 

  а/.”Малка мома цвеке брала” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Какво време настана” – бърза песен – 2 мин. 

 

09.35 ч.- 09.48 ч./13 мин./3/. НЧ “Граовска пробуда-1928 г.” село Велковци 

 1/. РАЛИЦА ЛЮБЧОВА КИРИЛОВА – 21 г. из.на народни песни 

  а/.”Марко коси тпева детелина” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Прочула се мома Милка” – бърза песен – 2 мин. 

 

 2/. Представяне на традиционно облекло от Средна Западна България – 8 мин. 

* Празничен женски литак на Райка Виденова Динева от  

   село Велковци, изработен през 1946 година 

   представя се от Ралица Любчова Кирилова – 21 години 

* Женски работен литак на Елка Никленова от 

   село Велковци, изработен през 1948 година 

   представя се от Моника Тодорова Лозанова – 23 години 

* Мъжка празнична носия /белетини/  на Косте Стоянов Вучков от 

   село Велковци, изработен през 1931 година 

   представя се от Дейвид Тодоров Лозанов – 18 години 

* Женски празничен литак на Зюмбюлка Димитрова Костова от 

   село Велковци, изработен през 1933 година 

   представя се от Иванина Илиянова Александрова – 16 години 

 

09.50 ч.- 10.00 ч./10 мин./4/. НЧ “Искра-1952 г.” село Гигинци 

 1/. Детска фолклорна група за словесен фолклор – 6 мин. 

                                                      Ръководител:…………………… 

  * броилки 

 

  * детски игри 

 

 2/. Представяне на традиционно облекло от Средна Западна България – 4 мин. 

*Детска празнична носия за момиче изработен от Венетка Саздова    

   Иванова от село Гигинци през 1950 година 

                           - представя се от Маргарита Руменова Зарева – 13 години 

*Детска празнична носия за момче изработена от Костадин Иванов  

   Пейчев от село Гигинци през 1940 година  

- представя се от Георги Бориславов Костадинов – 10 години 
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10.02 ч. – 10.12 ч./10 мин./5/. НЧ “Пробуда-1927 г.” село Кошарево 

 1/. АНЕТА ГЕОРГИЕВА ГИГОВА – 37 г. из.на народни песни 

  а/.”Улезнала е Тодора” – бавна песесн – 3 мин. 

  б/.”Пасла Неда” – бърза песен – 2 мин. 

 

 2/. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА ДИКОВА – 13 г. из.на народни песни 

  а/.”Лепа Яно” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Гюл девойче” -  бърза песен – 2 мин. 

 

10.14 ч. – 10.23 ч./05 мин./6/. НЧ “Иво войвода-1928 г.” село Долна Секирна 

 1/. Женска фолклорна певческа група 

                                                  Ръководител: Милена Иванова 

  а/.”Марко сака Моравка девойка” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Попей ми невесто Янке” – бърза песен – 2 мин. 

 

10.25 ч.- 10.30 ч./05 мин./7/. НЧ “Просвета-1922 г.” село Бегуновци 

 1/. Фолклорна група за словесен фолклор 

                                                  Ръководител: Елеонора Иванова 

   “Баене от уплах” – 5 мин. 

 

10.32 ч.- 10.59 ч./27 мин./8/. НЧ “Просвещение-1870 г.” град Брезник 

 1/. Фолклорен певчески дует: 

                 Христина Василева Младенова – 50 г. и Вела Асенова Андреева – 78 г. 

  “Збирайте се моми на седенкя” – 2 мин. 

 

 2/. АДРИАНА ФИЛИПОВА ФИЛИПОВА – 10 г. из.на народни песни 

  ”Море чича рече” – 2 мин. 

 

 3/. ЕМИЛИ ВИКТОРОВА БОЙКОВА – 11 г. из.на народни песни 

  ”Мятало Ленче ябълка” – 2 мин. 

 

 4/. ВАСИЛЕНА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА – 11 г.из.на народни песни 

  “Залюбила мари малка мома” – 2 мин. 

 

 5/. МИЛЕНА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА – 35 г. из.на народни песни 

  “Момче дава ле злато за девойкя” – 2 мин. 

 

 6/. ВЕЛА АСЕНОВА АНДРЕЕВА – 78 г. из.на народни песни 

  “Прочуло се младо момче” – 2 мин. 

 

 7/. ПАВЛА ИВАНОВА МАТЕЕВА – 74 г. из.на народни песни 

  а/.”Посъбра Марко дружина” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Девере, мили девере” – бърза песен – 2 мин. 
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 8/. Представяне на традиционно облекло от Средна Западна България: 

* Празнична радомирска сая на Светла Иванова от село Беренде, 

                           изработен през 1940 година 

- представя се от Павла Иванова Матеева – 74 години 

 

 9/. Фолклорна танцова група 

                                                   Ръководител: Милена Иванова 

  а/.”Старо граовско хоро” – 2 мин. 

  б/.”Четворно хоро” – 2 мин. 

  в/.”Йове” – 2 мин. 

  г/.”Дуда-соборджийско хоро” – 2 мин. 

 

ІІ-ри часови пояс: 11.00 ч.- 12.00 ч. 
                                                           ІІ/. ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ 

11.00 ч.- 11.06 ч./06 мин./1/. НЧ “Георги Димитров” село Ковачевци 

 1/. Женска фолклорна певческа група “ВЕНЧЕ” 

                                           Ръководител: Румен Василев 

  а/.”Седете моми предете” – 2 мин. 

  б/.”Момче дава злато за девойкя” – 2 мин. 

  в/.”Вено ле, Вено” – 2 мин. 

 

11.08 ч. – 11.18 ч./10 мин./2/. НЧ “Лазо Стоянов-1927 г.” село Косача 

 1/. Женска фолклорна певческа група “СЛАВЕНА” 

                                           Ръководител: Румен Василев 

  а/.”Море сваке пуста сваке” – 2 мин. 

  б/.”Отиде момко в ливаде” – 2 мин. 

  в/.”Мари Радо, Радомирке” – 2 мин. 

 

11.20 ч. – 11.28 ч./08 мин./3/. НЧ “Методи Андонов-1927 г.” село Калище 

 1/. ИВАНКА НИКОЛОВА – 65 г. из.на народни песни 

  а/.”Ой те тебе пиле соколенце” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Девойче, девойче” – бърза песен – 2 мин. 

 

 2/. Женска фолклорна певческа група “КАЛИЩЕНСКИТЕ БАБИ” 

                                            Ръководител: Иванка Николова 

  а/.”Макя Яна на далеко дава” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Девер снаа изводи” – бърза песен – 2 мин. 

 

                                                                           ІІІ/. ОБЩИНА ЗЕМЕН 

11.30 ч. – 11.56ч./26 мин./1/. НЧ “Крюгер Николов-1922 г.” село Пещера 

 1/. Женска фолклорна певческа осморка 

                                              Ръководител: Стоян Стоянов 

  а/.”Дотекла е Сава и Морава” – бавна песен – 1,30 мин. 

  б/.”Слънцето трепери” – 1 мин. 

  в/.”Се аргаке пладнувая” – бърза песен - 2 мин. 
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 2/. ДИМИТЪР БОЙКОВ ЛУКАРСКИ – 28 г.из.на народни песни 

  а/.”Дума, дума Попович Стояна” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Тръгнала е Йова” – бърза песен – 2 мин. 

 

 3/. Фолклорна смесена танцова група 

                                               Ръководител: Стоян Стоянов 

                 “Смесено селско пещерско хоро на пояс” – на тъпън – 2 мин. 

 

 4/. РАЙКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА – 75 г.из.на народни песни 

  а/.”Стоян се с Тинка прощава” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Ерген деда” – бърза песен – 2 мин. 

 

 5/. Фолклорна група за народни обичаи и ритуали 

                                             Ръководител: Стоян Стоянов 

   “Ритане на невести на Тодоровден” – 10 мин. 

 

 6/. Представяне на традиционно облекло от Средна Западна България 

  * Работена мъжка носия на “Селски глашатай” на 

                 ………………………………………….от село Пещера, изработен през 1940 г. 

                          представя се от Стефан Стоянов Евтимов – 60 години 

* Женска обредена сватбена носия на Тодорка Лазова Миладинова 

   от село Пещера, изработена през 1925 година 

   представя се от Никол Николаева Ангелова – 15 години 

 

13.00 ч. – 15.00 ч. ОБЕДНА ПОЧИВКА 
 

ІІІ-ти часови пояс: 15.00 ч.-17.00 ч. 

 

                                                                     ІV/. ОБЩИНА ПЕРНИК 

15.00 ч. – 15.10 ч./10 мин./1/. НЧ “Трудолюбие-1926 г.” село Боснек 

 1/. Фолклорна група за народни обичаи и ритуали 

                                                         Ръководител: Роза Панкева 

  Народен ритуал: “Замесване на питка” – 10 мин. 

 

 

15.12 ч. – 15.53 ч./41 мин./2/. НЧ “Пробуда-1935 г.” кв.Бела вода, град Перник 

 1/.ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ ВИДЕНОВ – 78 г. из.на народни песни 

  а/.”Събрали се петдесет юнака” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Една е Стана у село” – бърза песен – 2 мин. 

 

 2/. РАЯ ЕМИЛОВА МИЛЧЕВА – 12 г. разказвачка 

  “Легенда за признанието” – 4 мин. 
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 3/. Женска фолклорна певческа група 

                                                    Ръководител: Галина Здравкова 

  а/.”Рано ми е море” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Карай Райо” – бърза песен – 2 мин. 

 

 4/. ХОРОИГРАЧИ – Дядо с внучки: 

                 Атанас Павлов Атанасов – 43 г. 

      Рая Емилова Милчева -  12 г. 

      Памела Радостинова Леонова – 7 г. 

      Катерина Радостинова Леонова – 5 г. 

  Надиграване на ръченица – 3 мин. 

 

 5/. ТЕМЕНУЖКА БОГДАНОВА БОГДАНОВА – 67 г. из.на хумор 

  а/.”Стана” – 2,5 мин. 

  б/.”Каква ми е снаата” – 2,5 мин. 

 

 6/. ПЕРУНКА ВАСИЛЕВА ДИНЕВА – 67 г. из.на народни песни 

  а/.”Седнал Марко с макя да вечера” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Една беше Вела” – бърза песен – 2 мин. 

 

 7/. Фолклорна група за народни обичаи и обреди 

                                       Ръководител: Галина Здравкова 

  “Бабини адети” – 10 мин. 

 

 8/. Представяне на традиционно облекло от Средна Западна България 

  * Празнична женска сая на Здравка Дамева от кв.Бела вода, град Перник 

                           изработена през 1902 година 

                          - представя се от Петя Росенова Кирилова – 16 години 

  * Детски всекидневни ризи /кошули/ на Екатерина Христова Енкова 

                           от село Богданов дол, изработени през 1885 година 

                          - представят се от: Йоана Сашкова Колева – 7 г. 

                                                           Виктория Бисерова Руменова – 4 г. 

* Булченска кошуля изработена от Нета Муртинска  от град Смолян 

изработена е през 1904 г. – част от сватбеният й  чеиз 

- представя се от  Роберта Софиева Стефчова – 10 г. 

  * Долно мъжко бельо от Станка Николова Христова от 

                           кв.Бела вода, гр.Перник изработено през 1920 г. за мъжа й 

                           - представя се от Иван Сашков Колев – 24 г. 

  * Бална рокля на полковник Рада Цонева от град Елена, 

                           изработена през 1930 г. 

                           - представя се от Агнес Руменова Здравкова – 21 години 
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15.35 ч.- 15.40 ч./05 мин./3/. НЧ “Наука-1967 г.” село Черна гора 

 1/. Женска фолклорна певческа група 

                                            Ръководител: Иван Иванов 

  а/.”Ладом се гора заладе” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Тръгнало е лудо младо” – бърза песен – 2 мин. 

 

15.42 ч. – 15.48 ч./06 мин./4/. Общински младежки дом град Перник 

 1/. Танцов клуб за български народни танци “ХОРО” 

                                           Ръководители: Даря и Митко Михалкови 

  а/.”Йове” – смесено хоро – 1,5 мин./хват за ръце долу/ 

  б/.”Старо граовско смесено хоро/ - 3,15 мин. /хмат за пояс/ 

  в/.”Четворно смесено хоро” – 1,5 мин. /хват за пояс/ 

 

15.50 ч. - 16.18 мин./28 мин./5/. НЧ “Люлински изгрев-1903 г.” село Голямо Бучино 

 1/. ЕЛИЗАБЕД АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА – 10 г. из.на народни песни 

  а/.”Провикна се у село” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.” Заспало е Дине” – бърза  песен – 3 мин. 

 

 2/. ТРАЯНКА ПЪРВАНОВА МИТКОВА – 67 г. разказвачка 

  а/.”Вуте и Гина на пазар” – 1,5 мин. 

  б/.”Рождени дни” – 1,5 мин. 

 

 3/. ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ГИГОВА – 70 г. из.на народни песни 

  а/.”Седнал Марко с макя да вечера” – бавна песен - 3 мин. 

  б/.”Море чича рече да ме жени” – бърза песен – 3 мин. 

 

 4/. ТРАЯНКА ПЪРВАНОВА МИТКОВА – 67 г. баячка 

  а/.”Баене от ечемичка” – 1 мин. 

  б/.”Баене от сугреби” – 1 мин. 

 

 5/. Фолклорна танцова формация “НАСТРОЕНИЕ”  

                                           Ръководител: Иван Стойков 

  а/.”Слънцето трепти да зайде” – копаница – 3 мин. 

  б/.”Мъжко бучинско хоро” – 2 мин. /хват за пояс/ 

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

 

 6/.Представяне на традиционно облекло от Средна Западна България – 3 мин. 

* Работна  овчарска носия на Стамен Ваклинов Тошев от село 

    Голямо Бучино, изработен през 1930 година  

- представя се от Петър Кирилов Петров - ….години 
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16.20 ч. – 16.36 ч./16 мин./6/. НЧ “Отец Паисий-1928 г.” село Витановци 

 1/. НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ВЛАДИМИРОВА – 78 г.из.на народни песни 

  а/.”Маркова песен” – бавна  песен – 1,5 мин. 

  б/.”Тръгна ми Ленка” – бърза песен – 1,5 мин. 

 

 2/. Женска фолклорна певческа група 

                                                     Ръководител: Татяна Цонева 

  а/.”Айде Гуго” – бавна песен – 1,5 мин. 

  б/.”Доне, бела Доне” – бърза песен – 1,5 мин. 

 

 3/. Детска фолклорна група за народни обичаи и обреди 

                                                     Ръководител: Татяна Цонева 

  Народен обичай “Лазаруване” – 10 мин. 

 

16.38 ч. – 16.57 ч./19 мин./7/. НЧ “Пробуда-1928 г.” село Богданов дол 

 1/. ПАРАСКЕВА ЕВГЕНИЕВА МИХАЙЛОВА – 80 г.из.на народни песни 

  а/.”Седи Марко с майкя да вечера” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Ладом се гора залади” – бърза песен  - 2 мин. 

 

 2/. Женска фолклорна певческа група 

                             Ръководител: Лиляна Илиева 

  а/.”Сбирайте се моми на седенкя “ – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Янка е рано станала” – бърза песен – 2 мин. 

 

 3/. РУМЯНА ДИМИТРОВА ДАНАИЛОВА – 38 г. из.на народни песни 

  а/.”Прочуло се младо момче” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Чу се оро” – бърза песен – 2 мин. 

 

 4/. ЦВЕТА БОЙКОВА СТРАХИЛОВА – 11 г. из.на народни песни 

  а/.”Море макя Яна ситно дребно плете” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Спава ми се, лега ми се” – бърза песен – 2 мин. 

 

 6/. АЛЕКСАНДРИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА – 16 г.из.на народни песни 

  а/.”Девойкя е руси коси плела” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Залюбих си едно либе” – бърза песен – 2 мин. 

 

ІV-ти часови пояс: 17.00 ч. – 19.00 ч. 
17.00 ч. – 17.23 ч./23 мин./8/. НЧ “Миньор-2005 г.” град Перник 

    Фолклорна формация за словесен фолклор “Внуци и правнуците на Баба Лида” 

                                                            Ръководител: Мария Добревска 

 1/. Детска фолклорна група за словесен фолклор 

                                                             Ръководител: Мария Добревска 

  “Селска дандания” – 5 мин. 

 2/. Фолклорно женско трио за словесен фолклор 

                                                             Ръководител: Мария Добревска 

                 Мария Асенова Добревска – 48 г. 

                 Евдокия Николаева Иванова – 35 г. 

      Диана Валериева Крумова – 35 г. 
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 “Бърборивите комшийке, що умею да докараю на кадро цело село” – 5 мин. 

 

 3/. ЙОРДАН ДИМОВ ДОБРЕВСКИ – 12 г. – разсазвач 

  “Собор ли е кико собор” – 3 мин. 

 

 4/. Фолклорна група за народни обичаи и ритуали 

                                                       Ръководител: Мария Добревска 

  Народен обичай “БАБИНДЕН” – 10 мин. 

 

17.25 ч. – 17.29 ч./04 мин./9/ град ПЕРНИК 

 1/. МАРГАРИТА РУМЕНОВА ЗАРЕВА – 11 г. из.на народни песни 

  а/.”Сватба прават млади калкашане” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Църнилчице девойкьо” – бърза песен – 2 мин. 

 

17.31 ч. – 17.35 ч./04 мин./10/. ОК “Дворец на културата” град Перник 

 1/. ВИКТОРИЯ ВАЛЕРИЕВА МИТКОВА – 15 г. из.на народни песни 

  а/.”Жалба пише жална България” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Мома вода налива” – бърза песен – 2 мин. 

 

17.37 ч. – 18.03 ч./26 мин./11/. НЧ “Васил Левски-1968 г.” село Рударци 

 1/. ЕЛИЗА РОСЕНОВА НИКОЛОВА – 16 г. из.на народни песни 

  а/.”Сбирайте се моми на седенкя” – бавна песен – 1,5 мин. 

  б/.”В село дюлгери дойдоя” – бърза песен – 1,5 мин. 

 

 2/. Женска фолклорна певческа група 

                                                       Ръководител: Емилия Велинова 

  а/.”Овчар ока от високо” – бавна песен – 1,5 мин. 

  б/.”Оздол иде нова кола” – бърза песен – 1,5 мин. 

 

 3/. РОЗА АСЕНОВА ИВАНОВА – 74 г. из.на народни песни 

  а/.Жетварски напеви – 1,5 мин. 

  б/.”Пиле пое у конопье” – бърза песен – 1,5 мин. 

 

 4/. Фолклорно дуо за словесен фолклор: 

                 Лазаринка Георгиева Павлова - …г. и Роза Асенова Иванова – 74 г. 

  “Граовски хумор” – 4 мин. 

 

 5/. ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛИНОВА – 60 г. из.на народни песни 

  а/.”Два бракя делба делили” – бавна песен – 1,5 мин. 

  б/.”Обричи се дедо” – бърза песен – 1,5 мин. 

 

 6/. ЗОЯ МИРЧЕВА НАЙДЕНОВА – 62 г. разказвачка 

   “Селски истории” – 4 мин. 

 

18.05 ч. – 18.53 ч./48 мин./12/. НЧ “Пробуда-1937 г.” село Кладница 

 1/. Женска фолклорна певческа група 

                                                    Ръководител: Николай Тодоров 

  а/.”Изпища пиле низ гора” – бавна песен – 2,5 мин. 
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  б/.”Оди Дона” – бърза песен – 2,5 мин. 

 

 2/. Фолклорна група за народни обичаи 

                                                    Ръководител: Николай Тодоров 

  Народен обичай “РАЗВИВАНЕ НА МАРАМА” – 10 мин. 

 

 3/. НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ – 37 г.из.на народни песни 

  а/.”Два брата злато плевия” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Кане, моме Кане” – бърза песен – 2 мин. 

 

 4/. СТЕФАНИ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА – 10 г. из.на народни песни 

  а/.”Провикна се у селото” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”У Недини свирки свирят” – бърза песен – 2 мин. 

 

 5/. Фолклорна танцова група – възрастни – 8 мин. 

                                                    Ръководител: Николай Тодоров 

  а/.”Чука” – смесено хоро – 2 мин. 

  б/.”Четворно смесено хоро” – 3 мин. 

  в/. “Селско граовско за пояс” – смесено хоро – 3 мин. 

 

 6/. Младежка фолклорна певческа група 

                                                    Ръководител: Николай Тодоров 

  а/.”Ело, Елено” – бавна песен – 3 мин. 

  б/.”Момче дава злато за девокя” – бърза песен – 3 мин. 

 

 7/. Фолклорен мъжки певчески дует: 

                 Николай Ангелов Тодоров – 37 г. и Валери Илиев Миров – 36 г. 

  Фолклорна китка: “Ветър вее” – 3 мин. 

                                                       “Запали Доне борина” – 3 мин. 

 

 8/. ГАБРИЕЛА МИРОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА – 15 г. из.на народни песни 

  а/.”Дреме ми се, лега ми се” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Изкусала баба девет оки леща” – бърза песен – 2 мин. 

 

 9/. Фолклорна танцова група  

                                                    Ръководител: Елка Първанова 

  Мегдански хора: “Елено моме” – смесено хоро на песен – 2 мин. 

                                            “Цоне мило чедо” – 2 мин. 

                                                       “Кладнишко мъжко хоро” – 2 мин. 

 

V-ти часови пояс: 19.00 ч. – 20.00 ч. 
18.54 ч. – 19.06 ч./12 мин./13/. НЧ “Искра-1960 г.” кв.Изток, град Перник 

 1/. БОЖИДАРА РУМЕНОВА НИКОЛАЕВА – 8 г. из.на народни песни 

  а/.”Като свирки свирят мамо” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Тръгнало е лудо младо” – бърза песен – 2 мин. 

 

 2/. ВАЛЕНТИНА ГРИГОРОВА РУСИМОВА – 8 г. из.на народни песни 

  а/.”Гиго, момин Гиго” – бавна песен – 2 мин. 
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  б/.”Вело, моме Вело” – бърза песен – 2 мин. 

 

 3/. ПЕТЯ ЕМИЛОВА САВОВА – 13 г. из.на народни песни 

  а/.”Рано ми е море” – бавна песен – 2 мин. 

  б/.”Църнилчице девойкьо” – бърза песен – 2 мин. 

 

19.08 ч. – 1912 ч./04 мин./14/.V-то СОУ”Петко Р.Славейков” град Перник 

 1/. МАРТИН БИСЕРОВ БОРИСОВ – 16 г. изпълнител на акордеон 

  а/.”Бавно граовско хоро” – 2 мин. 

  б/.”Ситно дивотинско хоро” – 2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              К   Р    А    Й  !!! 

 


