
                                                             П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

 Днес 24 юни 2013 г. на открита естрада в местността “Ладовице” кв.Изток, град 

Перник се проведе ІІ-ия Регионален фестивал на любителското творчество на 

възрастните хора от Област Перник. 

 Фестивал ът бе журиран от жури в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милчо Георгиев – хореограф-фолклорист 

                              ст.експерт отдел:”ОКМДС” при Община Перник 

ЧЛЕНОВЕ: 1/. Верка Момчилова – етномузиколог град Перник 

                     2/. Цветанка Манова – етнолог град Перник 

           На фестивала се представиха 27 певчески, танцови, групи и формации за народни 

обичаи и 25 индивидуални изпълнители /певци/певици, разказвачи и хумористи, за 

традиционен фолклор и съвременно /обработено/ изкуство, представители на 20 

народни читалища, 1 дом на културата, 1 пенсионерски клуба от Пернишка, Брезнишка, 

Радомирска, Земеска и Ковачевска общини на Област Перник с общо 283 участника. 

 След обстойно гледане и прослушване на групите, формациите и 

индивидуалните изпълнители предсатвили се на фестивала, журито класира следните 

групи и индивидуални изпълнители, както следва: 

                           І/.ТРАДИЦИОНЕН ФОЛКЛОР: 

                               КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ: 

        А/. Фолклорни певчески групи: 

              1/.Фолклорни певчески дуети: 

І-во място и диплом се присъжда на: 

        Фолк.певчески дует: Емилия Велинова и Райна Маринкова 

         при НЧ “Васил Левски-1968 г.” с.Рударци, Община Перник 

ІІ-ро място и диплом се присъжда на: 

         Фолк.певчески дует: Севда и Цветан Виденови 

         при НЧ”Пробуда-1935 г.” кв.Бела вода, град Перник 

ІІІ-то място и диплом се присъжда на: 
         Фолк.певчески дует: Елена Димитрова и Нонка Кръстева 

         при Дом на дружбата град Перник 

  

              2/.Фолклорни певчески шесторки: 

І-во място и диплом се присъжда на: 

         Фолк.певческа шесторка при НЧ”Васил Левски-1968 г.” с.Рударци, Общ.Перник 

                         Ръководител: Емилия Велинова 

ІІ-ро място и диплом се присъжда на: 

         Фолк.певческа шесторка при НЧ”Пробуда-1937 г.” с.Кладница, Общ.Перник 

                         Ръководител: Миронка Тодорова 

ІІІ-то място – не се присъжда 

 

 3/.Фолклорни певчески групи: 

І-во място и диплом се присъжда на: 

        Фолк.певческа група “Калищенските баби”  

        при НЧ”Методи Андонов-1927 г.” село Калище, Община Ковачевци 

                      Ръководител: Иванка Николова 

ІІ-ро място и диплом се присъжда на: 

         Фолк.певческа група при НЧ”Христо Ботев-1928 г.” 

          село Копаница, Община Радомир 

                     Ръководител: Василка Николова 
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ІІІ-то място и диплом се присъжда на: 

          Фолк.певческа група при НЧ”Чичо Стоян-1927 г.” село Дивотино, Общ.Перник 

                               Ръководител: Георги Карамфилов 

          Фолк.певческа група при НЧ”Пробуда-1928 г.” село Богданов дол, Общ.Перник 

                               Ръководител: Лиляна Георгиева 

          Фолк.певческа група “Граовска китка” 

          при НЧ”П.К.Яворов-1926 г.”село Мещица, Общ.Перник 

                               Ръководител: Марияна Янкулова 

 

 4/. Фолклорни танцови групи: 

І-во място и диплом се присъжда на: 

        Фолк.танцова група при НЧ “Пробуда-1937 г.” село Кладница, Общ.Перник 

                               Ръководител: Георги Кацарски 

ІІ-ро място – не се присъжда 

ІІІ-то място – не се присъжда 

 

 5/. Фолклорни групи за народни обичаи и обреди: 

І-во място и диплом се присъжда на: 

 Фолк.група за народни обичаи при НЧ”Крюгер Николов-1922 г.” 

            село Пещера, Община Земен 

                              Ръководител:Стоян Стефанов 

                 за народния обичай “Еньовден” 

ІІ-ро място и диплом се присъжда на: 

 Фолк.група за народни обичаи при НЧ”Искра-1932 г.” 

            село Слаковци, Община Брезник 

                              Ръководител: Светла Пантелеева 

                 за  народния обичай “Седянка” 

ІІІ-то място – не се присъжда 

 

  ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ: 

             1/. Певци/Певици 

І-во място и диплом се присъжда на: 

        Цветан Виденов – НЧ”Пробуда-1935 г.” кв.Бела вода, град Перник 

        Роза Иванова – НЧ”Васил Левски-1968 г.” село Рударци, Общ.Перник 

        Виолета Ангелова-НЧ”Чичо Стоян-1927 г.” село Дивотино, Общ.Перник 

        Боян Янков – НЧ”Чичо Стоян-1927 г.” село Дивотино, Общ.Перник 

ІІ-ро място и диплом се присъжда на: 

        Иванка Николова-НЧ”Методи Андонов-1927 г.”село Калище, Общ.Ковачевци 

        Райна Маринкова-НЧ”Васил Левски-1968 г.” село Рударци, Общ.Перник 

        Миронка Тодорова-НЧ”Пробуда-1937 г.” село Кладница, Общ.Перник 

       Любомир Стойнев-НЧ”Чичо Стоян-1927 г.”село Дивотино, Общ.Перник 

ІІІ-то място и диплом се присъжда на: 

       Параскева Евгениева – НЧ”Пробуда-1928 г.” село Богданов дол, Общ.Перник 

       Милка Рангелова-НЧ”П.К.Яворов-1926 г.” село Мещица, Общ.Перник 

 

 2/.Инструменталисти: 

І-во място – не се присъжда 

ІІ-ро място – не се присъжда 

ІІІ-то място – не се присъжда 
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 3/. Разказвачи и хумористи: 

І-во място и диплом се присъжда на: 

        Зоя Найденова – НЧ”Васил Левски-1968 г.” село Рударци, Общ.Перник 

        Радка Доколенкова – НЧ”Евлоги Агайн-1927 г.” село Владимир, Общ.Радомир 

ІІ-ро място – не се присъжда 

ІІІ-то място – не се присъжда 

 

 СЪВРЕМЕННО /ОБРАБОТЕНО/ ИЗКУСТВО: 

                      КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ 

 1/.Певчески групи и формации: 

І-во място и диплом се присъжда на: 

 Фолк.певческа група “Веселие” 

            при НЧ”Георги Димитров-1928 г.” село Ковачевци, Общ.Ковачевци 

                              Ръководител: Румен Василев 

ІІ-ро място и диплом се присъжда на: 

 Фолк.певческа група при НЧ”Лазо Стоянов-1927 г.” 

            село Косача, Общ.Ковачевци 

                              Ръководител: Румен Василев 

ІІІ-то място и диплом се присъжда на: 

 Дамска вокална група “Палитра” 

            при НЧ”Искра-1960 г.” кв.Изток, град Перник 

                              Ръководител: Георги Карамфилов 

 Женска певческа група “Калкашки ритми” 

            при НЧ”Данчо Иванов-1927 г.” кв.Калкас, град Перник 

                              Ръководител: Марияна Цветанова 

 

 2/. Певчески групи за стари градски песни: 

І-во място и диплом се присъжда на: 

 Певческа група за стари градски песни “Полъх от младостта” 

            при НЧ”Напредък-1895 г.” град Радомир 

                             Ръководител: Георги Гьолски 

ІІ-ро място и диплом се присъжда на: 

 Певческа група “Росна китка” 

 при Клуб на пенсионера “Рахила Ангелова” кв.Църква, град Перник 

                             Ръководител: Георги Карамфилов 

ІІІ-то място – не се присъжда 

 

 3/. Танцови колективи и формации: 

І-во място – не се присъжда 

ІІ-ро място – не се присъжда 

ІІІ-то място – не се присъжда 

 

  ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ: 

 1/.Певци/Певици: 

І-во място и диплом се присъжда на: 

        Филка Петкова – солистка на певческа група “Полъх на младостта” 

        при НЧ “Напредък-1895 г.” град Радомир 

ІІ-ро място – не се присъжда 

ІІІ-то място – не се присъжда 
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 2/. Инструменталисти: 

І-во място – не се присъжда 

ІІ-ро място – не се присъжда 

ІІІ-то място – не се присъжда 

 

 3/. Разказвачи и хумористи: 

І-во място – не се присъжда 

ІІ-ро място и диплом се присъжда на: 

 Любка Аначкова – НЧ”Наука-1967 г.” село Черна гора, Общ.Перник 

ІІІ-то място и диплом се присъжда на: 

 Куневка Войнова – НЧ”Чичо Стоян-1927 г.” село Дивотино, Общ.Перник 

 Траянка Миткова - НЧ”Люлински изгрев-1903 г.” 

                                             село Гелямо Бучино, Общ.Перник 

 

 

 

Ж У Р И: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                /Милчо Георгиев/ 

 

Ч Л Е Н О В Е: 

                           1/. 

                               /Верка Момчилова/ 

 

 

                            2/. 

                               /Цветанка Манова/ 


