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Участници в заключителния етап на Националния преглед на любителското 
творчество в областта на фолклора – Смолян `2009 

12 - 14 юни 2009 г. 
 

Област/Община Участници / Програма 
  

Столична община 

1.Фолклорен танцов ансамбъл „Люлин” – „Шопска сюита”, 10 мин., 30 души; 
Фолклорен състав „Люлинци”, 5 песни, 10 мин., 25 души; 
2. 8 групи, 63 мин.: 
Бистришки баби, НЧ „Свети цар Борис Първи”, р-н Панчарево, 6 мин.; 
Ансамбъл „София 6”, НЧ „Витоша”, р-н „Витоша”, „Фолклорна магия”, 10 мин.; 
Фолклорен ансамбъл „Локорско”, НЧ „Христо Витков”, р-н Нови Искър, обичай „Гергьовден”, 10 мин.; 
Славчо Томов, НЧ „Просвета”, р-н Нови Искър, изпълнение на гайда, 3 мин.; 
Ансамбъл „Кремиковци”, р-н Кремиковци, блок от шопски песни и танци, 10 мин.; 
Група за автентичен фолклор при НЧ „Светлина”, р-н Панчарево, 8 мин.; 
Фолклорна група „Панчаревски баби”, Младежка фолклорна група и Детска фолклорна група „Роса”, НЧ „Виделина”, р-н 
Панчарево, музикална сюита „Среща на поколенията”, 8 мин.; 
Детски танцов състав НЧ „Заря”, р-н Панчарево, фолклорни танци, 8 мин. 
Този състав на групите е намален, а общият бр. на уч. е 100-110 души, програма 40  мин. 

БЛАГОЕВГРАД 
Банско Ансамбъл за автентичен фолклор „Банско”, 130 души. 

Петрич 

Женска певческа група при НЧ „Гоце Делчев” с. Кулата – „Стига си одил, бре сине”, „Тодоро, либе ле”, 5 мин., 13 души; 
Мъжка певческа група при НЧ „Яне Сандански” с. Генерал Тодорово – „Девойко, девойко”, „Абре, сине, паша ми те тера”, 5 
мин., 11 души; 
Мъжка певческа група при НЧ „Гоце Делчев” с. Ключ, „Бели Дамян”, „Куне, кумичке”, „Анче, ле Анче”, 6 мин., 14 участника; 
Танцов състав при НЧ „Просвета” с. Белица, „Пиринска сюита”, 8 мин., 18 души. 

Сандански 

Детски танцов състав „Празник” и оркестър при община Сандански, 13 души, „Танц с тъпани”, 6 мин.; 
Мъжка фолклорна група и оркестър при НЧ „Отец Паисий” гр. Сандански, 19 души, „Разболел ми се млад Стоян”, 3 мин. и 
„Пустите ти, Митро, църни очи”, 3 мин.; 
Димитрина Тагарева при НЧ „Просвета”, с. Катунци, „Мътна вода кървава”, 3 мин.; 
Георги Златков при НЧ „Н.Й.Вапцаров” с. Струма, „Огреяла месечина” и „Що я нема мома Цвета”, 4 мин. 
 

 
Якоруда 

Мъжка фолклорна група при НЧ „Светлина” гр. Якоруда, песен; 
Женска фолклорна група при НЧ „Светлина”, песен; 
Живка Чопева при чит. „Светлина”, песен; 
Мъжка фолклорна група при чит. „Никифор Филипов” с. Конарско, песен; 
Детски ансамбъл за народни песни при ОУ „Васил Левски” с. Юруково, песен; 
Група за народни песни при чит. „Родопи” с. Юруково, песен; 
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Общо участници: 60 души. 
  
БУРГАС 

Поморие Група за автентичен фолклор при НЧ „Просвета” с. Козичино, 20 мин., елементи от обичаи: „Лазаруване”, „Валянка” и 
„Седянка”, 21 души. 

Руен Ансамбъл за автентичен фолклор при НЧ „Просвета” с. Люляково – „Люляковски песни и хора”, 40 души. 
  
 ВАРНА 
Варна Състав за изворен фолклор при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Тополи, худ. Р-л В. Иванова 0899330744; 45 души 

Вълчи дол 
Детска танцова група при НЧ „Възраждане” с. Червенци, 23 души, 8 мин., хора: „Право хоро”, „Пандалаж” и „Лявата”; 
Виолета Златинова – „Заправиле дюлгер Тодор”, „Стояне, либе кокорко”, 5 мин.; 
Петър Петров – „Сбрало се е хоро”, „Гергьов ден”, 5 мин. 

Девня 20 минутна сборна програма; 10 души 

Провадия 
Женски народен хор при НЧ „Ал. Константинов”, 4 песни; 
Танцов състав при НЧ „Ал. Константинов”, „Провадийско настроение”; 
Общо 35 души. 

Суворово 

Женска битова група за изворен фолклор с. Чернево, 18 души, песни: Драгано, ле Драганке, Заспала е мома Росанка, 
Разболяла се Вида; 4 мин.; 
Донка Станкова с песните: Женала е Генка и Всички моми на хорото, 2 мин.; 
Самодеен колектив за изворен фолклор при НЧ „Зора” с. Чернево 
10 души, 10 мин., обичай „Коледуване”; 
Детско – юношеска формацияза автентичен фолклор при НЧ „Зора” с. Чернево, 13 души, 4 мин., Шибни коня Лазаре, 
Залюбила е Неделя, Яно Ангелино. 

  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

В.Търново 
Хоров колектив при ДЮФА „Българче”, 12 души; 
Женски народен хор „Родна земя” при НЧ „Извор” с. Самоводене, 30 души; 
Женски народен хор „Родна земя” при НЧ „Напредък” с. Шемшево, 30 души. 

Г. Оряховица Група за изворен фолклор  при НЧ „Пробуда – Росица” с. Янтра, 3 песни, инд. изп. Йордана Чешмичкова, 21 души; 
Женски народен хор „Росна китка” при НЧ „Развитие” с. Поликраище, 3 песни, 23 души. 

Златарица Певчески групи към НЧ „Пробуждане” с. Горско Ново село, 16 души; 
Лясковец ДТС „Дъга” при НЧ „Напредък- 1870” гр. Лясковец – „Копаница”, 5 мин.; „Щастливо детство”, 6 мин.; 16 души. 
Павликени Фолклорна група при НЧ „Братство” и народен оркестър „Извор”, 20 души. 

П. Тръмбеш Състав за автентичен фолклор от с. Полски Сеновец – обичай „Засевки у момата” и местен хумор – общо 20 мин., бр. 
участници 40. 

Стражица Диляна Борисова Стоянова при НЧ „Станчо Станчев” с. Сушица, песни: „Соньо ти мой Соньо”, „Енке майчина дощерьо”, 
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„Де са е чуло видело”. 
  
ВИДИН 
Бойница Състав за традиции и обичаи към НЧ Поляна в с. Шишенци – лазаруване – 20 мин. 25 човека 

Брегово Фолклорен ансамбъл „Тимок” при НЧ „Развитие” гр. Брегово, 27 души, хора: „Коконица”, „Мъндрили”, „Раца”, „Ситна”, 
„Балуца”. 

Видин 

Танцов състав за автентичен фолклор „Здравец” при НЧ „Самообразование” с. Капитановци – 20 души, елементи от 10 
хора; 
Състав за изворен фолклор при НЧ „Просвета” с. Кутово, 15 души, ел. от хора; 
Състав за автентичен фолклор при НЧ „Просвета”с. Градец, 35 души, ел. от хора; 
Танцов състав за автентичен фолклор „Дунавски ритми” при НЧ „Развитие-Антимово” с. Антимово, 25 души, ел. от хора; 
Александра Йотова – „Зоро ле зоро”; 
Общо 96 души, 20 мин. 

Кула Женска вокална група към Ч „Просвета” – 3 нар. песни, 17 участника +р-л; 
Танцов състав към Ч „Просвета” – хора от Кулско, 18 участника +р-л 

Ново село 

НЧ „Земеделец” – Ново село, 32 души, ансамбъл за автентичен фолклор, песни: Ой ти съло, Станка с брат овцъ чувъ, 
Седморка, Старинско, Троскот, Въртялница; 
НЧ „Пробуда” с. Флорентин, 18 души, Левичарско, Абдул, Седмото, Ора бътрняска, Калуш; 
НЧ „Светлина” с. Неговановци, 20 души, Галаон, Батута, Осторой, Ситна, Гоненица; 
НЧ „Зора” с. Винарово, 23 души, Влашки загорски, Бутанел, Калуш, Ръченица. 

Ружинци Фолклорна група към НЧ „Здравец” с. Дреновец, 15 души, 20 мин. нар. песни 

Чупрене 

Женска певческа група при НЧ „Хр. Ботев” с. Чупрене, 17 души, песни: Завалела суграшица, Калофер мирише, Сношка си 
пойдо, Сношка на седенкю отидо; Гюрунтия между комшийки; 
Смесена фолклорна група при НЧ Нов Живот с. Горни Лом, 20 души, песни: Снощи отидох на герана, Леле, Радо, бела 
Радо, Зави се оро големо; 
Смесена фолклорна група при НЧ Наука” с. Долни Лом, 8 души, песни: Петавица, На лево войно, Юнак върви през горицу; 

  
ВРАЦА 

Враца 

НЧ „Просвета” – с. Лиляче и НЧ „Пробуда” с. Згориград – обичай „Сватба”, 11мин. 37 души; 
Женска певческа група при чит. „Светлина” с. Баница, жътварски песни, 3,5 мин., 15 души; 
Певческа група от чит. „Фар” с. Паволче, автентичен танц „Карамфилчето”, 2 мин., 12 души; 
Група за автентични нар. песни при чит. „Огнище” с. Челопек, 3,5 мин., 20 души; 
Общо: 20 мин. , 84 души. 

Мездра 

Мъжка фолклорна група с. Зверино, 6 мин.; 
Изпълнение на окарина – Георги Димитров – с. Лик, 1 мин.; 
Женски народен хор при НЧ „Просвета” гр. Мездра, 6 мин.; 
Изпълнение на гъдулка – Недялко Петров, с. Зверино, 1 мин.; 
Детски танцов състав при НЧ „Просвета” гр. Мездра, 6 мин.; 
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Общо: 62 души, 20 мин. 
Оряхово Фолклорен ансамбъл „Оряхово” чит. „Надежда 1871”, 40 души. 

Роман 
Самодеен състав за изворен фолклор при чит. „Искра - 1921” с. Синьо бърдо – селски обичай „Седянка с пристанушка”, 15 
мин., 18 души; 
Индивидуален изп. Ивайло Сираковски „паднал ми ранен млад Стоян”, 3 мин. 

Хайредин 

Детски танцов състав „Златия” с. Хайредин 17 души; 
Детски танцов състав „Изворче” с. Манастирище, 18 души; 
Детски танцов състав „Иха-ха” с. Михайлово, 12 души; 
Женска битова група с. Рогозен, 12 души; 
Иван Димитров – инд. изп. 

  
ГАБРОВО 

Габрово 

Певческа група за автентичен фолклор при НЧ „Светлина” с. Жълтеш, 15 души; 
Група за изворен фолклор при НЧ „Хр. Ботев”, с. Драгановци, 12 души; 
Състав за изворен фолклор „Игри и песни от Габровско” при НЧ „Габрово”, 32 души; 
Певческа вокална група за обработен фолклор „Гласовете на Габрово” при читалище „Габрово”, 10 души. 

Дряново 

Програма: 
Детско-юношески танцов състав „Балканджийче” при НЧ „Развитие” гр.-Дряново – „Аз съм българче” – детски спектакъл – 
бр. участници 42; 
Група за автентичен фолклор при НЧ „Хр. Ботев” с. Гостилица – 2 песни „Байне ле, Иване”, „На бас са хвана Марийка” – бр. 
участници 18 

Трявна 

Фолклорна група „Ралица” към общинско дружество на хората с увреждания – две песни „Снощи минах, мамо”, „Залюбила 
й Тодора”, 10 души; 
Сборна група от: Школа по изкуствата при НЧ „Пробуда” гр. Плачковци, Частна фолклорна формация „Калина” и Група за 
изворен фолклор „Бръшлянче” при SOS Детско селище – Трявна, песни: „Събра се хоро голямо”, „От Стамбула идат”, 
„Върви, върви ясно слънце”, „Тънка ми, дълга къпина”, 12 души; 
Женска вокална група при НЧ „Пробуда” – гр. Плачковци, песни: „Тъкала ли си, момина мале”, „Засвирили са, Дойне”, 11 
души; 
Група за изворен фолклор „Извор” при НЧ „Капитан Дядо Никола” – гр. Трявна, песни: „Тръгнала е Янка”, „Дотегнало е на 
Рада”, 12 души. 

  
ДОБРИЧ 

Балчик 
Женски хор „Добруджански гласове” при чит. „Просвета” с. Соколово; 
Женски хор „Добруджанки” при чит. „В. Левски” гр. Балчик; 
Общо 50 души. 

Ген.Тошево 

Фолклорен ансамбъл на читалищните работници „Добруджански чучулиги”, 26 души и 4 индивидуални изп. /общо 32 д./, 20 
мин., песни: „Песен за Добруджа”, „Чие е това стадо”, „Срещнаха се два данеца”, „Покарал ми е кара Димитър”, „Слънцето 
трепти, засяда”; 
Веселина Желева – гр. Ген. Тошево – „Ой, Вело, Вело”; 
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Марийка Митева  - с. Красен – „Текнали са девет чешми”; 
Русанка Иванова – с. Пчеларово – „Стар Димо”; 
Галина Желязкова – гр. Ген. Тошево - гайда  

Добрич  
Колектив за автентичен фолклор – 30 души, 20 мин. 

Добричка 

Фолклорен танцов ансамбъл за изворен фолклор „Житен клас” – НЧ „Гео Милев” – с. Житница – „На мегдана”, 6 мин., 30 
участника; 
Певческа група за автентичен фолклор НЧ „Светлина” с. Ведрина – „Тодор дюкени затваря”, „Засвирили са кавали”, 5 мин., 
20 участника; 
Танцов състав за автентичен фолклор НЧ „Хр. Ботев” с. Козлодуйци – „Помско хоро”, „4по 4”, „Тропанка”, 6 мин., 20 
участника; 
Фолклорен дует „Чучулига” НЧ „Д. Минчев” с. Паскалево – „Иван на Рада думаше”, „Задали ми се задали”, 5 мин., 2 
участника. 

Крушари 

Група за автентичен фолклор при НЧ „Йордан Драгнев” с. Крушари, „Бръсни цървул”, „Панделаш”, „Ръка”, „Сборенка”, 23 
души; 
Фолклорна група „Текето” при НЧ „Втори юни” с. Александрия, „Я помълчете да слушаме”, „Спуснало слънце три люлки”, 
индивидуално изпълнение на Иванка Пейчева – „Добруджо, юнашка Добруджо”, „Разболяла сей Ирина”, 16 души. 

  
КЪРДЖАЛИ 
Ардино Детска фолклорна група при НЧ „М. Палаузов” с. Падина, чит. с-р 0887436942 ; 16 д. 

Джебел 

Женска фолклорна група при НЧ „Д. Благоев”, песни: „Дощеро моя майчина”, „Стига ми се момне ле навдигай”, „Кутра 
честита Велита”, „Абре юначе, каматно”, /14 души/; 
Индивидуални изпълнители при читалището: 
Магдалена Камбурова – „Заплакала е Величка”; 
Кремена Синапова – „Сурко е пиле стъпило”; 
Каролина Кехайова – „Я подай ми, мале” и „Черешка черна вишничка” 
Десислава Джуванова – „В село хайдути влезнаха”  

Крумовград Женска фолклорна формация при НЧ „Граничар” с. Девесилово, 15 души, песни: „Сам си се дадох”, „Торнала ми е Елица” 
  
КЮСТЕНДИЛ 
Дупница Фолклорна група при НЧ „Пробуда” с. Самораново, 38 души. 

Кюстендил 

ДЮФА „Кюстендилче” – кюстендилски смесен танц и „Шопска сюита”, 10 мин.; 
Фолклорна формация „Славейче” – „фолклорна броеница”, 5 мин.; 
Фолклорна формация – 2 шопски песни, 5 м.; 
Общо:52 души. 

Невестино Детски танцов състав „Невестинче” при НЧ „Просвета” с. Невестино – „Кюстендилско настроение”, „Граовски танц”, 12 
души, 20 мин. 

Рила Женска група за български автентичен фолклор при НЧ „Хр. Ботев”, с. Смочево, бр. участници 8. 
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ЛОВЕЧ 

Априлци 
Фолклорна група „Българка” при чит. „Бъдеще”, 3 песни, 10 мин., 16 души; 
Фолклорна група при чит. „Светлина”, 2 песни, 7 мин., 22 души; 
Индивидуален изпълнител Иван Цочев, песен, 3 мин.  

Ловеч 

Група за автентичен фолклор при НЧ „Пробуда” с. Горно Павликени – обичай „Боден квас”, 10 мин., 12 души; 
Вокална група „Пламък” при НЧ „Паисий” с. Александрово – песни „Дафина дума дружки си”, „Хопни ми, тропни ми”, 6 мин., 
5 души; 
Група при НЧ „Светлина”, с. Лисец – обичай „Коледари”, 8 мин., 12 души. 

Тетевен 
Фолклорна формация „Алтън Тетевен” /6 души/; 
Група за народни песни „Тетевенски божурчета” при НЧ „Съгласие” – Тетевен /13 души/; 
Програма: „Тетевенска китка” – 20 мин. 

Троян Мъжка вокална група „Шипково 2002” при НЧ „Светлина” с. Шипково, 2 песни, 10 мин., 5 души; 
Детски танцов състав при НЧ „Хр. Ботев” с. Врабево, 2 песни, ръченица и копаница, 10 мин., 14 души. 

  
МОНТАНА 

Брусарци Женска вокална група „Колорит” при НЧ „Хр. Ботев” с. Василовци, песни: „ Калино моме”, „ Кое е това момиче”, Бързай, 
коньо”, „Снощи минах”, „Сакая ме”, „Кум се сърди”, 12 души. 

Г.Дамяново 

 НЧ с. Копиловци, квартет с музикален съпровод, български местен фолклор; 
НЧ с. Гаврил Генов, дует, местен фолклор; 
НЧ с. Говежда и НЧ с. Дълги Дел, 10 души, Еньовден; 
НЧ с. Дива Слатина – Мария Цокова инд. изп.; 
Общо 20 мин, 23 души. 

Медковец 

Танцов състав и вокална група при НЧ „Развитие” с. Медковец; 
Индивидуално участие от НЧ „Димитър Вълнев” с. Расово; 
Вокална група при НЧ „Просвета” с. Аспарухово; 
Индивидуално изпълнение от НЧ „Пробуда” с. Сливовик. 30 д. 

Монтана 
Народен хор „Пъстренец” /30 души/; 
Детска певческа група „Пъстренец Junior” /15 души/ от ОМД; 
Вокална формация „Торлашки напеви” /30 души/ от СОУ „Петър Богдан” гр. Монтана 

Чипровци 

НЧ „Петър Богдан” гр. Чипровци – Женска фолклорна група, 3 песни, 4 мин., 12 души; 
НЧ „Просвета” с. Митровци – Симеонка Недялкова – 1 песен, 2 мин.; 
НЧ „Хр. Ботев” с. Железна – Фолклорна певческа група, 3 песни, 6 мин., 12 души; 
НЧ „Иван Бобанов” с. Превала – Женска певческа група, 3 песни, 4 мин., 11 души; 
НЧ „П. Яворов” с. Бели Мел – Тодор Павлов –мелодии на дудук, 4 мин. 
Общо участници: 37. 

  
ПАЗАРДЖИК 
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Брацигово 2 групи – Група за автентичен фолклор с. Розово,24 д. и Танцова формация за народни танци при НЧ „В. Петлешков” – 
Брацигово, 18 д. 

Велинград Детско-юношески ансамбъл за народни песни и танци „Здравче-венче”, 40 души, „Велинградска сюита”; 
Фолклорен ансамбъл „Чепино”, 42 души, „Клептузки ритми”. 

Пазарджик 

Фолклорна група „Росна китка” с. Росен, 15 участника; програма: „Дойди, овчарю” , „Месечинке ле, грейнице”, „Седнала 
Дона”, „Пила Вела”, „Хей, два се млади залюбили”. 
Ансамбъл за народни танци и Мъжка фолклорна група с. Мало Конаре, 25 участника; програма: „Два са млади залибили”, 
„Вълко, мори Вълко”, „Войводо, войводо”, „Юнак Георги”, „Убава мома Мария”. 

Панагюрище 
Фолклорна певческа група при НЧ „Искра” с. Попинци, 25 души, песни: „На друм легнах”, „Засвири свирка сливова”, „Кани 
се село да бяга”, 8 мин.; 
Детски фолклорен ансамбъл „Иглика” с. Бъта, 22 души, „Пъстра китка на мегдана”, 12 мин. 

Пещера 

Група за автентичен фолклор при НЧ „Развитие” гр. Пещера, китка от родопски народни песни в съпровод на каба гайда, 10 
мин.; 
Общински фолклорен ансамбъл „Славейче” – гр. Пещера, Криво хоро, 6 мин.; 
Вилислава Горанова Коларова – индивидуален изпълнител от ОФА „Славейче” – гр. Пещера, две родопски песни, 4 мин. 
Общ бр. участници – 50. 

Ракитово Ансамбъл за изворен фолклор „Бояна” при НЧ „Просвета” гр. Костандово, 35 души, мъжка, женска певческа група, солисти, 
танцова група, тамбурашки състав. 

Септември 
ФА „Карабунарци” и МТС „Карабунарче” към НЧ „Възраждане” с. Карабунар; програма: 

- обичай „Бъдни вечер” – ФА „Карабунарци”, 40 души, 15 мин.; 
- фолклорни хора „На тръс”, „Тук-там” и „Камишица” – МТС „Карабунарче”, 12 души, 5 мин. 

  
ПЕРНИК 

Перник 

НЧ „Миньор” гр. Перник, Детска фолклорна певческа група „Венче”, 20 души, 2 песни; 
НЧ „Просвета” гр. Перник: ДФА „Български ритми”, 2 танца; Детска фолклорна певческа група „Детелини”, 2 песни; солисти: 
Петя Тодорова – 10 г., 2 песни; 
Габриела Василева – 11 г., 2 песни; 
Каролина Данаилова – 11 г., 2 песни; 
НЧ „П.К. Яворов” с. Мешица: 
Детска фолклорна певческа група „Граовско звънче”, 2 песни, солист Михаела Кирилова-16 г., 2 песни; Фолклорен дует – 
Севделина Георгиева и Михаела Кирилова, 2 песни; 
НЧ „Наука” с. Черна гора – Любомира Аначкова, 70 г. – разказвачка и хумористка „Селски истории”; 
НЧ „Отец Паисий” с. Кралев дол – Детска фолклорна певческа група „Кралевско изворче”, 2 песни и 4 песни солисти: 
Виктория Стоянова, 11 г., Любослав Христов, 8 г.; 
НЧ „В. Левски” с. Рударци, Фолклорен ансамбъл за песни, танци и словесен фолклор; солисти:Роза Иванова и Емилия 
Велинова, певици; Роза Асенова и Лазарина Павлова – граовски хумор „Селски истории”; 
НЧ „Пробуда” с. Кладница – Младежки фолклорен танцов колектив – мегдански хора; 
Женска певческа група, 2 песни, солист Николай Тодоров – 2 песни. 
Общо: 150 участника. 
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Радомир 

НЧ „Напредък” гр. Радомир: 
Детска фолклорна певческа група /до 10 г./ - „Седела Добра”, „На пазар”; 
Симона Иванова – 10 г. – „Заженьи се врабче чучулясто”, „Като свирки свират, мамо”; 
Детска фолклорна певческа група /от 11 до 15 г./ - „Яна иде от меана”, „Съвила се враня на гарваня”; 
Фолклорен дует – Бетина Емилова/12 г./ и Даяна Емилова /12 г./ - „Пиле пищи у ябука”, „Брала мома зелен здравец; 
Лилия Стойнева – 12 г. – „Байрактаре”, „Мома коси зелено ливаде”; 
Фолклорна певческа тройка /възрастни/ - „Плетеница”; 
Общо участници – 45  души, 20 мин. 

  
ПЛЕВЕН 

Гулянци 

Танцов състав „Дунавски ритми” при НЧ „П.Р.Славейков” гр. Гулянци, „Трифон зарезан”, „Влашки мотиви”, „Веселба на 
мегдана”, 35 души; 
Индивидуален изпълнител - Красимира Красимирова; 
Общо: 20 мин. 

Д. Митрополия Танцов състав „Гайдуница” – традиционен местен обичай „Уралия”- НЧ „Пробуда”, с. Подем, 20 души 

Кнежа 

Фолклорна формация „Гергана” при чит. „Борба” – гр. Кнежа – „Празничен танц”, 9 мин., 27 души; 
Вокална група „Сребърни струни” към пенсионерски клуб „Дълголетие” с. Бреница,  „Заспала Яна Янчица”, 3 мин., 12 души. 
Вокална група „Яница” към читалище с. Еница – „Пита ли, моме, вашите”, 2.30 мин., 15 души; 
Мария Бурдиняшка – индивидуален изпълнител от гр. Кнежа – „Похвали ми се”, 5 мин. 

Никопол Самодейна група от НЧ „П. Парчевич”, с. Асеново – част от сватбен обичай Прощаване с моминството, 16 мин., 20 
участници, тел. 06540 2366; 0885018629 – Мария Иванова. 

Плевен 

Фолклорен ансамбъл „Мизия” при чит. „Съгласие 1869” гр. Плевен, „Пролетни игри”, 20 мин., 48 души; 
Певческа фолклорна формация „Етнография” при чит. „Просвета 1907” с. Бръшляница, 3 песни, 10 мин., 26 души; 
Певческа група „Наша песен” чит. „Хр. Ботев” с. Коиловци, песни 10 мин., 15 души; 
Детска музикална школа „Гривичанче” чит. „Искра” с. Гривица, 3 песни, 8 мин., 4 души; 
Фолклорен ансамбъл „Три села” чит. „Хр. Ботев-1” с. Бохот, чит. „Изгрев – 29” с. Опанец, чит. „Пробуждане” с. Тученица, 
два танца и една песен, 8 мин., 48 души. 
Група за народни песни при чит. „Наука 27” с. Брестовец, 4 песни, 10 мин., 12 души; 
Група за изворен фолклор „Росна китка” чит. „Изгрев 26” с. Върбица, нар. песни, 10 мин., 20 души. 

Червен бряг Иван Красимиров Цветков – „Ранила Дина” и „Що ма не ожениш, мамо” 
  
ПЛОВДИВ 

Асеновград 

Обединен детски комплекс „Васил Левски” – група за автентичен фолклор и индивидуални изпълнители на народни песни 
и танцов състав – общо 40 души; 
Автентична фолклорна група „Детска песен – Надежда Хвойнева” при ОУ „Ангел Кънчев” – нар. песни, индивидуални и 
групови изпълнения – 15 души.  

Калояново 
Певческа група при НЧ „Съзнание” с. Ръжево, 14 души, песни: „Снощи е слязъл Караджа”, „На сън Яна открадена”, 
„Клюкарките”; 
Певческа група при НЧ „Просвета” с. Ръжево Конаре, 15 души, песни: „Слънчице мило мамино”, „Засвирил ми Никола”; 
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Група за автентичен фолклор при НЧ „Светлина” с. Песнопой, 21 души, песни: „Една е Стана”, „Даваш ли даваш, 
Балканджи Йово”. 

Карлово С. Домлен, чит. „Самообразование” - 20 д. 
Колектив за народни обичаи при НЧ „В. Левски” – с. Войнягово.Общо:78д. 

Кричим 13 души от  НЧ  „Пробуда” -   Кричим. 

Лъки 
Мъжка фолклорна група към НЧ „Хр. Ботев” с. Борово – китка от народни песни, 10 души; 
Женска група за изпълнение на родопски народни песни към НЧ „В. Коларов” с. Дряново, китка с народни песни, 10 души; 
Клуб „Приятели на песента” към НЧ „Зора” гр. Лъки, песни и хумористични сценки, 27 души. 

Марица 
Фолклорен ансамбъл „Войводинци” при НЧ „Виделина”, с. Войводиново, 28 мин., 54 души, 
„Ой Добро”, „Мъри моме” – женска певческа група; „Криво хоро”, „Войводински танц” – младежки танцов състав; 
„Войводинските рибари”, „Торнал е Тодю” – мъжка певческа група. 

Пловдив Фолклорна група „Родна песен” при НЧ „П. Р. Славейков”, 19 души; песни: „ Моме, малка моме”, „Зави се хоро голямо”, 
„Иван Калинка думаше”, „Теменуго, Теменужке”, „Тракийо”. 

Първомай 
Певчески фолклорен ансамбъл „Първомай”, песни: „Стоян кон седлае”, „Недо ле, хубавице ле”, „Калино, моя дъщерьо”, 
„Лале ли си, зюмбюл ли си”, „Снощи видях малка мома”, „В градина дюла израсла”, „Провикна се Стоян”, „Заради тебе, 
Гроздано”, 25 души 

Раковски 

Фолклорна група за изворен фолклор при НЧ „П. Б. Бакшев” гр. Раковски: обичай Седянка и Иванка Драгоева, разказвач, 30 
души; 
Певческа група „Стрямските булки” при НЧ с. Стряма, певици: Ели Гичева, Елена Ванева; Гюрга Велева, разказвач, 20 
души. 

Родопи Два художествени състава за автентичен фолклор от селата Брестник и Брестовица.55 д. 

Садово 
Фолклорна група „Тракийски напеви” при НЧ „Хр. Смирненски” с. Селци, песни: „Ходех, мамо, ходех”, „Брала мома ружа 
цвете”, „Прехвръкна птичка”, „Залюбих си, мамо”, „Бре, Петрунко”, „И подай, Тоне витите гримни”, „Пустоно лудо и младо”, 
„Що ми е мило и драго”, „Забола е Милка”, „Белила Мара”; 25 души. 

Сопот 
Младежки танцов състав „КОПСИС” – 2 танца „Северняшки”, „Тракийска копаница”, 26 души; 
Женска фолклорна група „Незабравка” – 3 песни, 9 души; 
Общо: 20 мин. 

Хисар 

Група за автентичен фолклор при НЧ „Антон Билкин” – гр. Хисар, 15 души, песни: „Дана си майци говори”, „Янина майка от 
Каменица”, „Никола Радке говори”; 
Група за автентичен фолклор при НЧ „Т. Пашкулов” с. Старо Железаре, 24 души, песни: „Деляна, мамо, Деляна”, „Майка 
Бояна плетеше”, обичай „Бръснене на годеник”; 
Група за автентичен фолклор при НЧ „Соколов” с. Паничери, 21 души, песни: „Кърши Тодор бял люляк”, „Провървяло са 
беглишко стадо”, „Тулумбаз бие на порти”, обичай – „Лазаруване”. 
Общо 20 мин. 

  
РАЗГРАД 

Кубрат Група за изворен фолклор при НЧ „Св. Св. К. И М.” Гр. Кубрат, 15 души, песни: „Таз вечер не ми й весело”, „Ранила й 
Радка”, „Заженила се Станка”; 
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Група за изворен фолклор при НЧ „Напредък” с. Юпер, 20 души, песни: „Сиденките на развала”, „Отдолу иде сламена 
каручка”, „Възседна Иван Раняна коня”, „Накичила й Тотка”, „Тръгнала Радка”. 

Лозница Фолклорна група за български фолклор към чит. „Пробуда” гр. Лозница, 3 песни, хоро, 8 мин., 20 души; 
Мъжка група за родопски фолклор към чит. „Развитие” с. Сейдол, 10 мин., 8 души. 

  
РУСЕ 

Борово 

Танцов състав „Искрица” при НЧ „Искра” гр. Борово, „Черкезката”, „Мъдрото”, „Койчоната”, „Северняшки женски”; 20 души; 
Група за автентичен фолклор „Зорница” при чит. „Пробуда” с. Г. Абланово, „Петко на Рада думаше”, „Радо ма либе ле”, 
„Заправил Георги”, 17 души; 
Група за автентичен фолклор при НЧ „Хр. Ботев” с. Обретеник, „Разиграло се ергенче”, „Тъз вечер не съм весела”, „Кавали 
свирят в усои”, „Цигук мигук кози пасе”, 17 души. 

Две могили 

Група за автентичен фолклор при НЧ „Н.Й.Вапцаров” с. Кацелово, 12 души, обичай „Къдене на новородено”, песни: 
„Зададе се, Стоене ле”, „Гледай мъ, гледай, Радо ле, либеле”; 
Група за автентичен фолклор при читалище „Светлина” – „Чилновски баби” с. Чилнов, 12 души, обичай „Белене на платно 
на кайнъка/извора”, песни: „Не ща да преда, мале”, „Дели Димо коне поеше”, „Залюби лудо две моми”.  

Русе 

Фолклорна певческа група при НЧ „Т. Кърджиев” с. Червена вода, 2 песни, 2,30 мин., 13 жени; 
Фолклорна певческа група при НЧ „Пробуда” с. Тетово, 2 песни, 2,30 мин., 16 души; 
Група за автентичен фолклор при НЧ „Просвета” гр. Мартен, обичай „Вадени на мръви”, 5 мин., 10 жени; 
Група за автентичен фолклор при НЧ „Просвета” кв. Долапите, обичай „Бабин ден”, 7 мин., 16 души; 
Фолклорна формация „Русчуклийска китка” при НЧ „Захари Стоянов” гр. Русе, 4 д. индивидуален изпълнител Иван Жеков – 
гъдулка, 3 мин. об. 60 д. 

Сливо поле Група за изворен фолклор – песни „Тодоро, Тодорке”; „Гледай , ма гледай”; „През гора вървяха” и Група за игра на песен – 
„Низнай Донка” – чуканка и „Какво се хоро извило” - бабовската 

Ценово 

Женска певческа група /15 души/ и Мъжка певческа група /8 души/ - с. Ценово; 
Мъжка певческа група /8 души/ и Женска певческа група /16 души/ - с. Пиперково; 
Женска певческа група „От извора” /17 души/ - с. Караманово; 
Женска певческа група /15 души/ - с. Новград. 

  
СИЛИСТРА 

Алфатар 

Детска фолклорна формация „Алфатар” при НЧ „Й. Йовков” гр. Алфатар, 25-30 деца от 8 до 16 г., 1 р-л, 3 музиканти, 1 
учител, 1 мед. лице;  
Програма: „Пролетни празници в Алфатар” – танци, песни, детски игри с вплетени в тях инд. изпълнения на: 
Боряна Софрониева, 12 г. , песен „Момиченце белолико”; 
Недялко Тодоров – 13 г., песен „Драганин братец”; 
Симона Иванова – 10 г. и Ивайло Иванов – 8 г., песен „Ела бати Йорго”. 

Главиница Мъжка певческа група, 18 души, добруджански песни: „Моме малка моме”, „Край селото”, „Мъри Гано, Ганке”. 

Ситово Певческа фолклорна група при читалище „Д. Полянов” в с. Гарван Три песни – „Иван мама си думаше”; „Притекла е мътна 
ряка”; „Привлязъл беше Никола”;  
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Индивидуални изпълнители – Минка Стоева с песента „Остана Тодорка вдовица” и Елмира Костова с песента „Тодор на 
Дена думаше” – общо 15 изпълнители 
 

Тутракан 

ОНЧ „Н.Й.Вапцаров”: 
ФТС „Детелини”, 20 души, Опас, Ръченик; 
НЧ „Искра” с. Цар Самуил”, 17 души, обичай „Герман”; 
НЧ „В. Йорданов” с. Нова черна, 25 души, обичай „Трифон Зарезан”; 
НЧ „Светлина” с. Варненци, 22 души, автентични хора. 

  
СЛИВЕН 

Сливен НЧ „П. Берон” с. Тополчане – Женска фолклорна певческа група, 22 души; 
НЧ „Светлина” с. Николаево – обичай „Димии”, 20 души. 20 мин. 

  
СМОЛЯН 

Баните 

Детска битова група при НЧ „Пробуда” с. Оряховец, 10 души, 4 мин., песни: „Мома е рано станала”, „Де си го мари видела”; 
Детска група при НЧ „Светлина” с. Вишнево, 10 души, 4 мин., песни: „Засвирили са три гайди”, „Китка ти вием, юначе”; 
Смесена битова група при НЧ „Зора” с. Давидково, 25 души, 4 мин., песни: „Шинка без любе бива ли”, „Фесче не можеш да 
кривиш”; 
Група за народни обичаи при НЧ „Хр. Ботев” с. Загражден, 8 души, 3 мин., Загражденски напеви; 
Танцов състав при НЧ „Просвета” с. Баните, 14 души, 5 мин., „Шопска китка” 

Борино Ансамбъл „Борино” – „Родопска сватба”, бр. участници 20. 

Девин 

ОНЧ „Родопска просвета” гр. Девин – Битов състав, 30 души, 7 мин.; 
НЧ „Възраждане” гр. Девин – Мъжка битова група, 10 души, 3 мин.; 
НЧ „Просвета” с. Лясково – Индивидуални изп. 2 души, 2 мин. и битов състав, 22 души, 2 мин.; 
НЧ „Светлина” с. Стоманово – 1 инд. изп., 1 мин.; 
НЧ „Георги Димитров” с. Беден-1 участник, 1 мин.; 
НЧ „Светлина” с. Грохотно – Женска битова група, 10 души, 2 мин.; 
НЧ „Светлина” с. Гьоврен – Мъжка битова група, 10 души, 2 мин. 

Доспат 
Група за изворен фолклор към НЧ „Иван Вазов” – гр. Доспат, 10 мин., 24 души, песни; 
Битова фолклорна група при НЧ „В. Коларов” с. Барутин, 5 мин., 8 души, песни; 
Група за автентичен фолклор при НЧ „Хр. Ботев” с. Змейца, 5 мин., 10 души, песни. 

Златоград 

ОНЧ „Просвета” Златоград: 
Мъжка битова група, 12 души, „Шинке ле мари хубава”, „Едно са лудо изрука”; 
Дамска певческа формация „Надежда”, 16 души, „Кривконо фесче”, „Ожени ли ма майчинко”; 
Танцов състав, 18 души, „Родопски танц”; 
НЧ „Прогрес” с. Старцево: 
Смесен хор за народно пеене, 26 души, „Триста са пушки пукнали” и „Сватове на двор дойдоха”; 
НЧ „Орфей” с. Ерма река: 
Детска фолклорна група, 11 души, „Очи очи пусти чорни очи” и „Ворвите дружки, ворвите”; 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


12 
 

НЧ „Искра” с. Долен: 
Самодейна група, 14 души, „Поскарали се Яворо” и „Де се е чуло видяло”. 
 

Мадан 

НЧ „Иван Вазов” гр Мадан, 8 мин., програма: Фолклорна група – „Росице, руса девойко”, клуб хоро, гайдарска и танцова 
група; Станимир Хайдушки – „Росни ми росни, Росице; 
НЧ „Иван Вазов” с. Буково, 4 мин., програма: Фолклорна група – „Проводи ма, майчинко”; Юлия Хаджиева – „Глава ли те 
боли”; 
НЧ „Братан Шукеров” с. Върбина, 4 мин., програма: Фолклорна група „Върбински извори” – „Сурко е пиле стопило”, „Чен 
речи момне ле”; 
НЧ „Н.Й.Вапцаров” с. Средногорци, 4 мин. – фолклорна група: „Засвири ли са три гайди”, „Да не бе Гана ходила”. 82 д. 

Неделино 

НЧ „Светлина” гр. Неделино: 
Мъжки дует – Веселин Йорданов, Веселин Атанасов, „Пусни ма пусни, па ма премажи”, 3 мин.; Мъжка фолклорна група, 
„Девойко мари хубава, ага ми тръгнеш  на вода”, 3 мин.; Женска фолклорна група, „Две змии се вият”, 4 мин.; 
Индивидуално изпълнение Анета Емилова и Снежана Стоянова „Майчо домети дворене”, 3 мин.; 
НЧ „Напредък” с. Средец, фолклорна група, „Двамина луди и млади”, 3 мин.; 
НЧ „Зора-2006” – Катя Минчева „Бела съм бела юначе” и Здравко Зидаров „Сбогом със здраве Стара планина”, 4 мин. ,35 
души. 

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. 
Общо 97 души. 

Чепеларе 

Фолклорен ансамбъл „Орфей” гр. Чепеларе, 8 мин.; 40 д. 
Битова група „Европейски баби” с. Забърдо, 3 мин.; 
Битова група с. Павелско, 3 мин.; 
Битова група с. Орехово, 3 мин.; 
Битова група с. Малево 3 мин. 40 д. Прибл. Вс.  Гр.по 10д. 

  
СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

Елин Пелин 

Женска фолклорна група при НЧ „Елин Пелин” гр. Елин Пелин, 10 души, „Стои Неделя, трепери”, „Ой те, Яно”; 
Мъжка певческа група при НЧ „Ст. Богданлийски” с. Габра, 9 души, „300 се пушки пукнали”, „Ангелинка, малка моме”; 
Женска фолклорна група при НЧ „Ив. Вазов” с. Нови хан, 16 души, „Слънце грее, роса не опада”; Вероника Георгиева – 
„Жани, наваляй, Калино”; 
Женска фолклорна група при НЧ „Отец Паисий” с. Мусачево, 9 души, „Каква мома видох”; 
Любомира Любчова – „Слънце зайде”; 
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Женска фолклорна група при НЧ „Г.С.Раковски” с. Григорево, „Дека Маро”, „За зло е дошел Великден”.10 д. Общо 56 д. 

Златица 

Женски народен хор „Златолира”, 25 души, песни: „Калинчице”, „Брала мома”; 
Детска фолклорна група, песни: „Мари ле мъдра гидийо”, „Снощи се годи млад Лало”; 
Индивидуални изпълнения от същата група: 
Гергана Радунчева – „Пофалила са невяста”; 
Илко Захариев – „Майкя Ивану думаше”; общо -12 души; 
Всички тези са от НЧ „Хр. Смирненски” гр. Златица. 
Женска певческа група при НЧ „Оборище” с. Петрич, 12 души, песни: „Запеяле две пилета”, „Гълъб гука”, „Изгреяла ясна 
звезда”; 
Вероника Начева,7 г. „Сос ма караш майчино”; 
Цветина Грамова, 14 г. „Дек се е чуло разбрало”.  

Копривщица 

21 участника и 3 придружители – 24 д. 
Певческа група „Зелен здравец” – 4 песни „Загради се тесна калдаръма”, „Жени ме, жени, мамо”, „Като, като”, „Чифте 
тупани тупаха”;12 мин. 
Индивидуални:  
Цветана Грамова, 14 г. – песен „Момне ле”; 3 мин. 
Габриела Узунова, 9 г. – песен „Мари луда гидио”;2 мин. 
Дует Иван Лудов, 13 г. и Паола Рашкова, 12 г. – песен „Станка е сяно сбирала”, 3 мин.. 

Мирково НЧ „Отец Паисий” с. Смолско, 10 души, 15 мин., Женска певческа група – „Ноне ле”, „Какво се хоро люлее”, „Овчар мома 
лаже”, „Стоян си стадо поведе”. 

Пирдоп 
НЧ „Напредък” – Смесен битов хор, 30 души, песни: „Яно мари Янчице”, „Отиде момко в ливаде”, „Пальо пашата”; 
НЧ „Светлина” с. Душанци, Женски народен хор – „Засвириле са Дойне”, „Снощи отидох в Бродилово село”, инд. Изп. Зоя 
Върбанова – „Загубил се млад Страхил”, „Де са е чуло видело”, 18 души, общо 20 мин. 

Правец 

НЧ „Развитие” с. Видраре – женска вокална група, 17 души, „Походих, мамо погледах”, „Залюбих малка мома”, „Вековна 
земьо”; 
НЧ „Отец Паисий” с. Калугерово – женска група за народно пеене, 15 души, „Кръшно хоро се вие”, „Калина гърло болело”, 
„Станке ле, дяволо”. 

Самоков 

Фолклорна група при НЧ с. Говедарци – „Слънце зад облак”, „Овчар свири”; 
Фолклорна група – мъже, 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”. Общо 58 души. 

Чавдар Женска певческа фолклорна група „Китка”, при НЧ „Надежда”, бр. участници - 15, обичай „Вайдудул”, общо 20 мин. 

Челопеч 

Женска вокална група за народно пеене, 19 души, 2 песни; 
Станка Цветкова Радоева – песен; 
Детски танцов състав „Българче”, 2 танца, 30 души; 
Сдружение „Кукерски клуб – Златното руно” – местен обичай, 13 души; 
Към НЧ „Труд и постоянство” с. Челопеч 
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Общо – 62 участника 
  
СТАРА ЗАГОРА 

Гурково 

Детско-юношески танцов състав при НЧ „Войвода Генчо Къргов” гр. Гурково, мъжки, женски, смесен танц; 
Детски танцов състав при НЧ „Изгрев” с. Паничерево, паничеревски хора, Чукчино хоро, Цъфнало бяло кокиче; 
Инструментална група при НЧ „Войвода Г. К.” С певица Стела Величкова, „Мари велико”, „Да знаеш, мамо”; 
Общо 65 души. 

Гълъбово 

Инструментална група при НЧ „Отец Паисий” с. Помощник – бавна мелодия и хоро; 
Станка Бахова – НЧ „Развитие” с. Медникарово – „Тъмна е мъгла паднала”; 
Група за изворен фолклор към Клуб на пенсионера „Сладък кладенец” гр. Гълъбово – „Пладнина стана сестро льо”, „добра 
из пътя вървеше”; 
Фолклорна група „Роза” при Клуб на пенсионера с. Обручище – „Слънчице, мило мамино”, „Димитър Рада думаше”; 
Фолклорна група за изворен фолклор при НЧ „Н.Г.Астанджов” с. Априлово – „Нахванали са момите”, „Янке ле тънка 
габровке”. 
Общо: 59 души. 

Мъглиж 

Женска група за автентичен фолклор при пенсионерски клуб „Възраждане” с. Тулово, 2 песни, 17 души; 
Смесен състав „Жива песен” при пенсионерски клуб с. Дъбово, 2 песни и един индивидуален изпълнител Никола Терзиев с 
песента „Еничери”, 20 души; 
Група за автентичен фолклор при чит. „Наука” и пенсионерски клуб „Надежда” с. Шаново, 3 песни, 15 души. 

Опан 

Певческа група за автентичен фолклор към НЧ „Развитие” с. Опан, 2 песни, 3 мин., 13 души; 
Индивидуален изпълнител Добрина Станкова от НЧ „В. Левски” с. Венец, песен, 3 мин.; 
Певческа група за автентичен фолклор към НЧ „Възраждане” с. Бял извор, 2 песни, 3 мин. 12 души; 
Певческа група за автентичен фолклор към НЧ „Светлина” с. Тракия, 2 песни, 3 мин. 15 души; 
Певческа група за автентичен фолклор към НЧ „Пробуда” с. Бяло поле, 2 песни, 3 мин. 15 души. 

Стара Загора Ансамбъл за автентичен фолклор „Дълбоки” при НЧ „Развитие” с. Дълбоки, 40 души, „Сватба” – свождане. 
  
ТЪРГОВИЩЕ 

Омуртаг 

Певческа група при НЧ „Хр. Ботев” с. Плъстина – 2 песни 6 мин. 16 участника; 
Певческа група при НЧ „Кирил и Методий” с. Церовище – 2песни, 6 мин., 14 участника; 
Хатидже Горелска – индивидуален изпълнител при НЧ „В. Левски” с. Угледно, песен 2 мин. 3 участника; 
Група за автентичен фолклор при НЧ „Отец Паисий” гр. Омуртаг „Китка фолклорни хора” 6 мин. , 20 участника. Общо 
участници: 53. 

Опака 

Група за коледарски песни; 
Женска фолклорна певческа група; 
Фолклорен танцов състав; 
Индивидуални изпълнители на нар. капански песни: Русанка Тодорова, Ивета Росенова, Борислава Илчева; 
„Капанска кавга” – хумор – Стойка Тодорова и Христина Радева. 40 д. 

Попово Капански ансамбъл за изворен фолклор при НЧ „Съединение” с. Садина, 35 души; 
Танцов състав при НЧ „Искра” с. Паламарца, 12 души; 
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Трио „Агра” при НЧ „Съзнание” кв. Сеячи, гр. Попово, 4 души; 
Представителен танцов ансамбъл „Северняче” гр. Попово, 33 души. 
Общо: 84 души 

   
ХАСКОВО 

Димитровград 

НЧ „Селска пробуда” с. Крепост – Група за автентичен фолклор – „Заспала бяла Дамяна”, „Залюляла се е Иринка”; 
НЧ Пробуда” с. Горски извор – Група за автентичен фолклор – „Разболел се е млад Димчо”, „Хей, мари, Енке”; 
НЧ „Искра” с. Каснаково – Група за автентичен фолклор – „Мари Марийке”, „Слънце зайде зад гора зелена”; 
Златка Иванова Енчева – НЧ „Искрица” с. Скобелево – „Похвали се Димо”, „Стоянковата мила майчица”; 
Величка Димитрова Костова – НЧ „Просвета” гр Меричлери – „Слънце трепти зоуда”, „Раде, бяло Раде”. Общо 20 мин. 76 
души. 
 

Мин. бани 

НЧ „Заря” Минерални бани: 
Детска фолклорна група „Изворче”, 16 души, „Отиде Ванчо”, „Ратай почивка не знае”; 
Женска фолклорна група, 14 души, „Димчо Тодорка думаше”, „Стоян по доре ходеше”; 
НЧ „Будилник” с. Сусам: 
Женска фолклорна група, 14 души, Тодоре, лелин Тодоре”, „Надхвърляли се”; 
Мъжка фолклорна група, 16 души, „Ясна ми асна месечинка”, „Засвирили са кавали”. 

Свиленград Народен хор „Станко Панайотов” при НЧ „Просвета” – Свиленград – 27 души, песни: „Дойди дойди либе ле”, „Бяла Стана”, 
„Седяла мома”, „Мила мало, я кажи ми”, „Доне, мъри”, „Торнал ми Тодю на гурбет да иде”, „Станко ле, бяло момиче”. 

Харманли НЧ „Светлина” с. Орешец представя Иримин ден- празник в делника – Месене на подници, бр. участници - 31 

Хасково 
Група за автентичен фолклор с. Въгларово; 
Група за автентичен фолклор с. Тракиец; 
Група за автентичен фолклор с. Войводово; 50 д. 

  
ШУМЕН 

В. Преслав Група за автентичен фолклор „Изворът” при НЧ „Развитие” гр. Велики Преслав, обичай „Еньовден”, 10 мин., 30 души; 
Танцов ансамбъл „Дядо Благой” при НЧ „В. Друмев”, с. Драгоево, обичай „Сляпа кукла”, 10 мин., 20 души 

Н. Козлево 

ФГ „Иглика” при НЧ”Пробуда” с. Хърсово, р-л Йовка Колева -0885017886, 3 песни; индивд. Уч.: Йовка Колева и Красимира 
Димитрова с по една песен; общо 11 д. 
Мъжка вокална група при НЧ „Отец Паисий 1956” с. Пет могили,12 души, р-л Илия Илиев – 05 320/2015; 3 песни; индивид. 
Уч. Димитър Пенев –песен;  
Общо: 24 д. 

Нови пазар 

НЧ „В. Левски” с. Енево – Женска група за автентичен фолклор, 3 песни, 17 души; 
НЧ „Хр. Ботев” с. Зайчино ореше – група за автентичен фолклор, 2 песни, 12 души; 
НЧ „Ив. Вазов” с. Стоян Михайловски: обичай „Заричане”, 8 души; Женска фолклорна група, 3 песни, 15 души; Детска 
фолклорна група, 3 песни; индивидуални: Мелип Неджмиева, 2 песни и Радка Николова, 2 песни; 
НЧ „Просвета” с. Памукчи:  
Индивидуални: Николета Николаева, 13 г., 2 п.; Гюздие Гюнай, 13 г., 2 п.; Виктор Петров, 13 г., кавал, 2 мелодии; 
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Дует Величка Георгиева и Денка Маринова, 1 песен; 
Женска фолклорна група „Китка”, 2 п. 
Общо: 71 души 

Смядово Фолклорен ансамбъл „Бяла Неда” при НЧ „Братство” гр. Смядово, 40 души, 20 мин. 

Шумен 

Певческа група за изворен фолклор при НЧ „Пробуда” с. Радко Димитриево, 3 песни, индивидуален изп. Николай Златков – 
гъдулка „Беломорска ръченица”; 
Певческа група за изворен фолклор при НЧ „Пробуда” с. Вехтово, 3 песни; 
НЧ „Просвета” с. Ил. Блъсков – индивидуален изп. Петко Борисов „Иван на Рада дума”; 
Група за изворен фолклор „Извор” при НЧ „Хр. Ботев” – обичай „Пристануша”, индивидуален изп. Павлинка Маринова 
„Димо на Рада думаше”; 
НЧ „Развитие” с. Салманово – Георги Колев – мелодии на окарина, Живка Григорова – разказвач „Киселото зеле”; 
Смесена певческа група за изворен фолклор при НЧ „Просвета” с. Ивански, 3 песни; 
Певческа група за изворен фолклор „весели гласове” при НЧ „Д. Люцканов” с. В. Друмев, 3 песни; 
Певческа група за изворен фолклор при НЧ „Развитие” с. Дибич, 3 песни; 
Певческа група за изворен фолклор „Детелини” при НЧ „Земеделец” с. Панайот Волов, 3 песни; 
НЧ „Тодор Петков” – гр. Шумен индивидуални изпълнения – песни: Инна Дочева, Десислава Крумова, Сание Фикрет, 
Виолина Николова, Тони Кръстева, Невбахар Асенова, Христо Лечев - гайда, Цветомир Цонев – гайда, Гайдарски оркестър 
„Странджанско хоро”; 
Певческа група за изворен фолклор „Изворна” при НЧ „Асен Златаров” кв. Дивдядово, 3 песни; 
Детска певческа група за изворен фолклор „Перуника” при ОШИ „Анастас Стоянов” гр. Шумен, 2 песни; индивидуални 
изпълнения: песни: Камелия Димитрова, Веселина Пламенова, Михаела Веселинска; 
Певческа група за изворен фолклор „Веселина” при НЧ „Стилиян Чилингиров” гр. Шумен, 3 песни; 
НЧ „Боян Пенев” гр. Шумен, индивидуални изпълнители – песни: Марийка Георгиева, Марина Николова; 
Група при дом за стари хора „Д-р Ст. Смядовски” – гр. Шумен, 3 песни; 
Певческа група за изворен фолклор „Тракия”, НЧ „Боян Пенев”, гр. Шумен, 3 песни. Общо 100 д. 

  
ЯМБОЛ 

Болярово 
Група за автентичен фолклор „Здравец” към чит. „Ст. Караджа” с. Стефан Караджово, 4 песни, 13 души; 
индивидуален изп. Атанас Георгиев – две песни; 
индивидуален изп. Петър Петров към чит. „Възраждане” гр. Болярово – две песни; 

Стралджа Фолклорен ансамбъл „Въжички”, 46 души, 20 мин. , 2 песни със солисти Симо Петров и Петър Толев; 2 танца – „Копаница” 
и „Бузум”. 

Тунджа 
Младежка сборна група, в която са включени: Младежки танцов състав с. Безмер, Детски танцов състав с. Тенево, 
Фолклорен ансамбъл „Инзово” с. Генерал Инзово, Младежка кукерска група с. Веселиново, Младежки танцов състав с. 
Бояджик; програма: тракийски танци и кукерски обичай, 20 мин., 110 души. 

Ямбол 

Младежки танцов състав „Румбана” при НЧ „Съгласие” гр. Ямбол, бр. участници 25, тел. 046 664127; 
Женска вокална група при НЧ „Пробуда” гр. Ямбол, бр. участници 15, тел. 046663936; 
Гергана Кирова – певица 12 г. и Младежка танцова група коледари, 21 души, са представители на НЧ „Зора” гр. Ямбол, 
тел. 046666951. 
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