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НАЦИОНАЛНИ ФОЛКЛОРНИ ПРАЗНИЦИ СМОЛЯН` 2009 
гр. Смолян, 11 – 13 юни 2009 г. 

 
Под патронажа на Министъра на културата проф. Стефан Данаилов 

 
13 юни 2009 г. 

 
 

СЦЕНА №1 – пл. „БЪЛГАРИЯ” - Амфитеатър 
 

9.40        Община Рила  
                    НЧ „Хр. Ботев” - с. Смочево  
                    Женска група за български автентичен фолклор  
 
10.00       Община Суворово  
                Женска битова група за изворен фолклор - с. Чернево – „Драгано ле ,  
                                                        Драганке”, „Заспала е мома Росанка”, „Разболяла се Вида” 
                Донка Станкова -  „Женала е Генка”, „Всички моми на  хорото” 
                НЧ „Зора” - с. Чернево  
                Самодеен колектив за изворен фолклор - обичай „Коледуване” 
                Детско – юношеска формация за автентичен фолклор – „Шибни коня,  
                                                                            Лазаре”, „Залюбила е Неделя”, „Яно Ангелино” 
 
 
 
10.20      Община Смолян   
                НЧ „Пробуда” - с. Стойките  

Битова група - „Родопска  сюита” 
 
 
10.40      Община Вълчи дол 
                НЧ „Възраждане” - с. Червенци  

Детска танцова група - „Право хоро”, „Пандалаж” и „Лявата” 
                Виолета Златинова – „Заправиле дюлгер Тодор”, „Стояне, либе кокорко” 
                Петър Петров – „Сбрало се е хоро”, „Гергьовден” 
 
 11.00      Община Смолян 
                НЧ „Орфееви гори ” - кв. Райково 
                Смесен битов хор – „Снощи съм гости имала” 
            Росица Якубова – „ Дощеро, моя майчино”, 

      Христо Шехов –  „Ой кукувичке”, „Росице, Руса девойко” 
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11.20     Столична община 
             Фолклорен танцов ансамбъл „Люлин” – „Шопска сюита”,; 
             Фолклорен състав „Люлинци”, 5 песни. 
 
11.40    Община  Смолян 
             НЧ ”Георги Сава Раковски” – с.Мугла 
     Битова група за автентичен фолклор – „Из среща върви юначе”,  
                                                                               „Бел ветер дуе”, „Сая съм вечер сама самичка”. 
 
 
11.50    Община  Копривщица  
             Певческа група „Зелен здравец” – „Загради се тесна калдаръма”, „Жени ме,  
                                                                 жени, мамо”, „Като, като”, „Чифте тупани тупаха” 
             Цветана Грамова - „Момне ле” 
             Габриела Узунова - „Мари луда гидийо” 
            Дует Иван Лудов и Паола Рашкова - „Станка е сяно сбирала” 
 
12.10     Община Рудозем 
      НЧ „Хр. Ботев” - гр. Рудозем 

    Детска танцова формация „Дъга” – Родопска сюита 
              Гайдарски състав – Гайдарска сюита 
              Група за изворен фолклор  - „Торнала ми е Еница” 
              НЧ „Звезда” - с. Елховец – музикално –танцова програма  „На мегдана” 
              НЧ „Нов живот” - с. Чепинци 
              Надя Пехливанова - „Гайдана свири” 
              Група за автентичен фолклор - „Белила Гинка”, „Вчера ходих на мегдана” 
              Танцов състав „Родопски звън” – Родопска сюита 
 
12.30     Община Самоков 
              НЧ - с. Говедарци  

    Фолклорна група – „Слънце зад облак”, „Овчар свири” 
              Мъжка фолклорна група – с. Бели Искър - „Разцъфте се ружа” 
              Фолклорна група - с. Белчин - „Замина ми промина ми” 
              Фолклорна група „Росна китка” - с. Говедарци – „Дона иде от лозето”,                                 
                                                                                                                  „Дохождай, либе” 
              Фолклорна група - с. Радуил – „Рано рани”, „Засвири овчар край  гора” 
              Фолклорна група - с. Алино – „Млади русачета” 
              Фолклорна група - с. Доспей – „Снощи коня не дойдоя” 
 
 
12.50      Община  Смолян 
              НЧ „Орфееви гори” - кв. Райково 
              Клуб „Хоро” - „Северняшки хороводни ритми” 
 
 
13.00   Община Перник 
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НЧ „Отец Паисий” – с. Кралев дол 
Детска певческа група „Кралевско изворче” -  „Пойдох поведох”, „Огреяло  
                                                                                              ясно слънце” 

 Виктория Стоянова -  „Седенка се сбира”, „Седе седенкя” 
 Любослав Христов - „ Прочуло се младо момче”, „Вело, моме,  Вело” 
 Светла Илиева – „Дали има от това по-тежко”, „Калина лиляк  кършла” 
Стефани Георгиева – „Марко Елена прощава”, „ Шуноч конь  недойдоше” 

 НЧ „Просвета”- кв.Църква 
 Детска певческа фолклорна група „Детелини”- „Яна турчин лъгала” 

„Море, мома бега” 
 Каролина Данаилова – „Йове”, „Две етърви се скарали” 
 Петя Михайлова - „Жална горо” 
 Стефан Димитров – „Мирчо кове коня у заграда”, „Севдано либе” 
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СЦЕНА №2 – пл. „СВОБОДА” – Стар център 

 
 

9.40  Община Стара Загора 
НЧ „Развитие” - с. Дълбоки  
Ансамбъл за автентичен фолклор „Дълбоки” -  „Сватба” – свождане 

 
 

 
10.00   Община Чипровци 
                    НЧ „Петър Богдан” - гр. Чипровци 

Женска фолклорна група  
                    НЧ „Просвета” - с. Митровци  

Симеонка Недялкова – индивидуален изпълнител 
НЧ „Хр. Ботев” - с. Железна  
Фолклорна певческа група  
НЧ „Иван Бобанов” - с. Превала 
Женска певческа група 
НЧ „П. Яворов” - с. Бели Мел 
Тодор Павлов – мелодии на дудук 

 
 
10.20  Община Смолян 

НЧ „И.Вазов” – с. Сивино  
Битова група – „Торнала ми е Еница”,”Сьоднал ми е млад терзия” 

 
10.40  Община Петрич 

НЧ „Гоце Делчев” - с. Кулата  
Женска певческа група – „Стига си одил, бре сине”, „Тодоро, либе ле” 
НЧ „Яне Сандански” - с. Генерал Тодорово  
Мъжка певческа група – „Девойко, девойко”, „Абре, сине, паша ми те тера” 
НЧ „Гоце Делчев” с. Ключ  
Мъжка певческа група - „Бели Дамян”, „Куне, кумичке”, „Анче ле, Анче” 
НЧ „Просвета” с. Белица 

   Танцов състав - „Пиринска сюита” 
 
11.00  Община Сопот  

Младежки танцов състав „КОПСИС” – „Северняшки танц”, „Тракийска  
                                                                                   копаница”  
Женска фолклорна група „Незабравка” 

 
11.20  Община Борино 
  Ансамбъл „Борино” – „Родопска китка” 
 
 
11.40  Община Опан 

НЧ „Развитие” - с. Опан  
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Певческа група за автентичен фолклор  
НЧ „В. Левски” - с. Венец 
Добрина Станкова - индивидуален изпълнител  
НЧ „Възраждане” - с. Бял извор  
Певческа група за автентичен фолклор 
НЧ „Светлина” - с. Тракия  
Певческа група за автентичен фолклор  
НЧ „Пробуда” - с. Бяло поле  
Певческа група за автентичен фолклор 

  
12.00   Община  Смолян 
              НЧ ”Съгласие” – с. Славейно - „Горо ле, горо”, „Торнала ми е Еница” 

Дует Асенка и Димитър Кацарови -  „Я подай ми момне ле”   
 
12.20  Община Гулянци 

НЧ „П.Р.Славейков” - гр. Гулянци  
Фолклорен ансамбъл „Дунавски ритми” - „Трифон зарезан”, „Влашки   
                                                                                    мотиви”,  „Веселба на мегдана” 
Красимира Красимирова - индивидуален изпълнител 

 
12.40  Община Неделино 
  НЧ „Светлина” - гр. Неделино 

Дует Веселин Йорданов и Веселин Атанасов - „Пусни ма, пусни”  
Мъжка фолклорна група - „Девойко мари хубава, ага ми тръгнеш  на вода” 
Женска фолклорна група - „Две змии се вият” 
Дует Анета Емилова и Снежана Стоянова - „Майчо, домети дворене” 
НЧ „Напредък” - с. Средец 
Фолклорна група - „Двамина луди и млади” 
НЧ „Зора-2006”   
Катя Минчева - „Бела съм бела юначе”  
Здравко Зидаров - „Сбогом със здраве Стара планина” 

 
13.00  Община Ветрино 
                    НЧ „Поука”  

Женска самодейна певческа група - песни за ритуала „Засевки” 
 
13. 20  Община  Русе 

НЧ „Т. Кърджиев” - с. Червена вода  
Фолклорна певческа група 

             НЧ „Пробуда” - с. Тетово  
Фолклорна певческа група  

              НЧ „Просвета” - гр. Мартен  
Група за автентичен фолклор - обичай „Вадени на мръви”  

             НЧ „Просвета” - кв. Долапите  
Група за автентичен фолклор - обичай „Бабин ден” 

            НЧ „Захари Стоянов” - гр. Русе  
Фолклорна формация „Русчуклийска китка”  

             Иван Жеков – гъдулка 
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СЦЕНА №3 – пл. „ВЪЗРАЖДАНЕ” – кв. УСТОВО 
 

 
9.40   Община Садово 

НЧ „Хр. Смирненски” с. Селци 
Фолклорна група „Тракийски напеви” - „Ходех, мамо, ходех”, „Брала 
мома ружа цвете”, „Прехвръкна птичка”, „Залюбих си, мамо”, „Бре, 
Петрунко”, „Подай, Тоне витите гримни”, „Пустоно лудо и младо”, „Що ми е 
мило и драго”, „Забола е Милка”, „Белила Мара” 

 
10.00   Община Червен Бряг 
 
10.20   Община Девня 
   
10.40   Община Стралжа 
  Фолклорен ансамбъл „Въжички” - „Копаница”, „Бузум”   

Симо Петров и Петър Толев – индивидуални  изпълнители  
 
11.00   Община Хасково 

Група за автентичен фолклор - с. Въгларово 
Група за автентичен фолклор - с. Войводово - „ Мари доще”, „Мама ми  
                                                                     Нушка оглави”, „Тебе ми мале остана” 

11.20   Община Д. Митрополия 
Танцов състав „Гайдуница”- обичай „Уралия” 
НЧ „Пробуда” - с.Подем 

 
11.40   Община Априлци  
                   НЧ „Бъдеще” 

Фолклорна група „Българка”  
                   НЧ „Светлина”  

Фолклорна група 
                   Иван Цочев - индивидуален изпълнител 
 
12.00   Община Никопол 
                    НЧ „П. Парчевич” - с. Асеново  

Самодейна група - сватбен обичай „Прощаване с моминството” 
 
12.20   Община Костенец 
                    Танцова формация «Костенец» 
 
12.40    Община Чупрене 

НЧ „Хр. Ботев” - с. Чупрене  
Женска певческа група – „Завалела суграшица”, „Калофер мирише”,             
                                                   „Сношка си пойдо”, „Сношка на седенкю отидо”,        
                                                   „Гюрунтия между комшийки” 
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НЧ „Нов живот” - с. Горни Лом  
Смесена фолклорна група – „Снощи отидох на герана”, „Леле, Радо”,   
                                                         „Зави се оро големо” 
НЧ „Наука” - с. Долни Лом  
Смесена фолклорна група – „Петавица”, „На лево войно”, „Юнак върви  
                                                         през горицу” 

 
13.00   Община Якуруда 
   НЧ „Светлина” гр. Якоруда  
   Мъжка фолклорна група; 

Женска фолклорна група при песен; 
Живка Чопева – индивидуален изпълнител 
НЧ „Никифор Филипов” - с. Конарско  
Мъжка фолклорна група. 
ОУ „Васил Левски” с. Юруково 
Детски ансамбъл за народни песни. 
НЧ „Родопи” - с. Юруково  
Група за народни песни.  
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