СПИСЪК
НА УЧАСТНИЦИТЕ НА 10 ЮНИ 2018 г.
1. ДТС „Тополчанче” – ОУ”Светлина” с.Тополица – до 14 г.
Ръководител: Милка Рускова
- Пайдушко хоро
- Боалийско хоро
2. ДФГ „Искрици”- ОУ”Светлина” с.Тополица – до 14 г.
Ръководител: Ангел Иванов
- „Малка мома”
- „Снощи Дамян”
3. Владимир Живков Сапунджиев - ОУ”Светлина” с.Тополица – до
14 г.
Ръководител: Ангел Иванов
- „Ти ли бе, Георги”
- „ Кукувичката кукува”
4. Юлияна Станимирова Хаджиева - ОУ”Светлина” с.Тополица –
до 14 г.
Ръководител: Ангел Иванов
- „Пусни ма, майчинко”
- „Стига ми се, момне ле”
5. Христо Силвиев Пейчев - ОУ”Светлина” с.Тополица – до 14 г.
Ръководител: Ангел Иванов
- „Юначе, лудо и младо”
- „Торнал е Тодьо на гурбет”
6. Емили Делчева Йорданова - ОУ”Светлина” с.Тополица – до 14 г.
Ръководител: Ангел Иванов
- „Росна ми росна, Росице”
- „А бре Димо, дели Димо”
7. Гергана Августинова Книжарова - ОУ”Светлина” с.Тополица –
до 14 г.
Ръководител: Ангел Иванов
- „Стига ми се, момне ле”
- „А бре Димо, дели Димо”8.

8. Ансамбъл „Войводинци“ - НЧ „Виделина – 1928“
с.Войводиново-до 14 год.
Ръководител: Илияна Божанова
- „Пролетни празници“
- „Веселячета“
9. Георги Георгиев Георгиев- ОУ „Георги Бенковски” гр.Бургас-до
- „Моме Йордано”
- „Гледай ме, гледай момиче”
10.Състав за изворен фолклор – НЧ”Васил Левски 1869” гр. Айтос –
над 18 г.
Ръководител:Маргарита Петрова
- „Рада седи в градина”
- „………”
11.Студио за народни танци –Общински детски комплекс-Ямболдо14 г.
Ръководител: Надежда Колева
- „Мъри, момиченце”
- „Пролетни ритми”
12. Предст.фолкл.танцов ансамбъл „Здравец” –НЧ”Просвета-1927”гр. Камено-до 18 г.
Ръководител:Димитрина Бакалова
- Българска китка
- Варненски танц

13.Детска танцова школа - НЧ”Просвета-1927”- гр. Камено-до 14 г.
Ръководител:Димитрина Бакалова
- Български ритми
- „На село”- камерен танц
14.Предст.анс.за автентичен фолклор - НЧ”Просвета-1927”- гр.
Камено-над 18 год.
Ръководител:Димитрина Бакалова
- „Како ле, како Тудоро”
- „Играла Жора и пяла”
- Мегдански хора

15. Вокално студио „Славееви гласове”-ОУ”В.Априлов”гр.Бургас –
до 14 г.
- „Мъри, мойто либе”
- „Щерю, Калину”
16. ДТС „Здравец”-НЧ”Светлина-1904”с.Белоградец,общ.Ветрино, до 14 год.
- Северняшки танц
- Фолклорна китка
17.ДФГ „Славей”-НЧ”Светлина-1904”с.Белоградец,общ.Ветрино-до
14 год.
- „Ирино, Иринке”
- „Мило ми е мамо”
18.Суна Фурдиева Гюнал - НЧ”Светлина1904”с.Белоградец,общ.Ветрино-до 14 год.
- „Прехвръкна птичка”
- „Седнала е Гинка”
19.Клуб за народни хора - НЧ”Светлина1904”с.Белоградец,общ.Ветрино-над 18 год.
- Чанакчийско хоро
- Старо еркечко хоро
20.Детски фолклорен дует –Илиана и Суна- НЧ”Светлина1904”с.Белоградец,общ.Ветрино-до 14 год.
- „Проводи ме мамо”
21.ДГ”Моряче” –гр. Бургас – до 14 г.
Ръководител: Мария Нейчева
- „Рипни Калинке”
- „Росна ми росна, Росице”
22.
23.ЖПГ – НЧ „Селска пробуда 1896” с.Градина,общ.Първомай-над
18 г.
- „Полегнала е Тодора”
- „Покачила се Тодора”

24. ТК „Евридика” - НЧ „Селска пробуда 1896”
с.Градина,общ.Първомай-над 18 г.
- Боалийско хоро
- Дайчево хоро
25. Недялка Желязкова Стоева - НЧ „Селска пробуда 1896”
с.Градина,общ.Първомай-над 18 г.
- „Лале ли си, зюмбюл ли си”
- „Калина вода налива”
26.ПГ „Иглика” –НЧ”Хр.Ботев” кв.Банево – над 18 г.
Ръководител: Теодора Иванова
- „Калино, Малино”
- „От долу идат, мила мамо”
27.Теодора Иванова - НЧ”Хр.Ботев” кв.Банево – над 18 г.
- „Мари, Маро”
- Питат ме мале, в селото”
28.ПГ „Велека”-Пенс.клуб „Г.Димитров”гр.Бургас – над 18 г
- „Димо си варка кончето”
- „Къта утрина Станкина майка”
29.Дуо”Странджански ритми” - Пенс.клуб „Г.Димитров”гр.Бургас
– над 18 г
30.Стефан Сираков-гъдулка, Тодорка Петрова – тамбура
- Пъстър хоровод
31.Стефан Сираков - Пенс.клуб „Г.Димитров”гр.Бургас – над 18 г
- „Страти Ангелаки думаше”
- „ Гьоргьова майка ходеше”
32.Янка Стоянова - Пенс.клуб „Г.Димитров”гр.Бургас – над 18 г
- „Калесал мильо”
- „Иван от доло идеше”

33. Евтим Евтимов- Пенс.клуб „Г.Димитров”гр.Бургас – над 18 г
- „Провикнал се Никола”
- „Заплакала е гората”
34. ФГ „Надежда”-Пенс.клуб „Надежда” с.Дюлево –над 18 г.
- „Каралийо, Каралийо”
- „Там дето има”
35. ФПГ –НЧ”Н.Вапцаров-1925”с.Екзарх Антимово – над 18 г.
- „Запалило се, мале мо”
- „Димитър конче седлае”
36.ЖГАФ –НЧ”Васил Левски 1929”с.Прилеп- над 18 год.
Ръководител: Еленка Желязкова
- Мегдански хора – „Сношка отидох Недо ле”, „Тамбурата”
37. ДВГ „Прилепче” –НЧ”Васил Левски 1929” с.Прилеп – до 14 год.
Ръководител: Виолета Йорданова
- „Събрали се момите”
- „Калино, Малино”
38.Хюсние Хюсеин Хюсеин –СУ”Отец Пасий”с. Люляково – до 18 г.
- „Притури сепланината”
- „Снощи си минах”
39.ПГ”Загарки” –НЧ”Пеньо Енчев 1929” с.Палаузово,
общ.Стралджа –над 18 г.
- „Татари дойдоха”
- „Рада за вода отива”
40. ПГ „Златна есен”-Пенс.клуб”Н.Царев”гр.Ямбол-над 18 г.
Ръководител: Маринка Георгиева
- „Снощи е Стоян замръкнал”
- „Мъри, Марино,Маринке”

41.Маринка Георгиева- Пенс.клуб”Н.Царев”гр.Ямбол-над 18 г.
- „Мама е радка годила”
- „Яно, Янке, ваклушанке”

42. Петко Кушев - Пенс.клуб”Н.Царев”гр.Ямбол-над 18 г.
Изпълнение на гайда -Бавна и бърза мелодия
43.ПГ „Чаровна възраст”-Пенс.клуб”Дълголетие”-к/с Славейков –
Бургас- над 18 г.
Ръководител: Николинка Георгиева Миндова
- „Я дай ми, бульо”
- „Остана Георги сираче”
44. Николинка Миндова - Пенс.клуб”Дълголетие”-к/с Славейков –
Бургас- над 18 г.
- „Хубава бяла, Маринка”
- „Скарали ми са, скарали”
45. Васил Инджов - Пенс.клуб”Дълголетие”-к/с Славейков –Бургаснад 18 г.
- „Никола дума майка си”
-

„Присмя се Кера на Георги”

46. Дует-Мина Господиноваи Тодорка МомчиловаПенс.клуб”Дълголетие”-к/с Славейков –Бургас- над 18 г.
Ръководител: Николинка миндова
- „Снощи ходих в Бродилово село”
- „Маринчице”
47. ДТС – НЧ”Искра-1952”с.Лозенец – до 18 год.
- Добруджански смесен
- Шопски танц
48. ЖФГ „Равнечанка”-Пенс.клуб „Равнец” с.Равнец- над 18 год.
- „Радо Райне ле, любе ле”
- „Андоне бяло бакалче”
49.ПГ „Здравец” с.Черни връх – над 18 г.
- - „Събръли ми се, събрали”
- „Що гората на росен мирише”

50. Християн Йорданов Николов –НЧ”Светлина” с.Дебелт – до 14
г.- инструмент
- Бавна мелодия
- Карабунарско хоро
51. ФГ – НЧ”Хр.Ботев” гр.Варна- над 18 г.
Ръководител: Стоянка Николова Дойчева
- „Мър мойто либе”
- „Моме, малка моме”
52. Малоформ.група „Надежда”- НЧ”Хр.Ботев” гр.Варна- над 18 г.
- „Да би знала, мамо”
53. Стоянка Дойчева - НЧ”Хр.Ботев” гр.Варна – над 18 г.
- „Мама Богдан думаше”
- „Я стани либе”
54. Мария Димитрова - НЧ”Хр.Ботев” гр.Варна – над 18 г.
- „Мама Георги дума”
55. Иван Димитров - НЧ”Хр.Ботев” гр.Варна – над 18 г.
Изпълнение на гайда
56. ПГ – НЧ”Хр.Ботев 1932” с.Черница
- „Изгряла е месечинка”
- „ На сърце ми лежи, мила мамо”
57. ПГ –Пенс.клуб „Златна есен” ж.к.Меден рудник,Бургас – над 18
г.
- „Тръгнал ми е млад юнак”
- „Тудоро, Тудорке вечеряла ли си”
58. Станка Димитрова Иванова - Пенс.клуб „Златна есен”
ж.к.Меден рудник,Бургас – над 18 г.
- „Що не ме ожениш мамо”
- „Я вчера ходих, Станко ле”
59. ПГ „Сребърни коси”-НЧ”Светлина 1932” с.Тамарино,общ
Стралджа –над 18 г.
Ръководител: Стойка Маринова
- „Събрали са се, събрали”
- „Стъпил Добри”

60.Цонка Николова Петрова - НЧ”Светлина 1932” с.Тамарино,общ
Стралджа –над 18 г.
- „Разширило се небето”
- „А бре Вълко, терзи Вълко”
61. Таня Иванова Петкова -НЧ”Светлина 1932” с.Тамарино,общ
Стралджа –над 18 г.
- „Дикова мама”
- „Провикна се сербез Генчо”
62.Стоян Росенов Иванов- НУФИ „Филип Кутев”- до 18 г.
- Гайдарски мелодии
63.ПГ ІНЧ”Зора 1928” с.Ханово,общ.Тунджа
- „Тръгнала Радка”
- „Иван на Марга думаше”
64.ДТС – НЧ”Пробуда 1938”гр.Свети Влас – до 14 год.
- Детски игри
- Пастирчета
65.ПГ „Златна есен” –Пенс.клуб „Златна есен”гр. Ямбол – над 18 г.
Ръководител: Маринка Георгиева
- „Снощи е Стоян замръкнал”
- „Мъри, Марино, Маринке”
66.Маринка Георгиева - Пенс.клуб „Златна есен”гр. Ямбол – над 18
г.
- „Мама е Радка годила”
- „Яно , Янке ваклушанке”
67.ПГ –НЧ”Гео Милев 1930”с.Ведрово,общ.Сунгурларе – над 18 г.
- „Чие е това момиче”
- „Ела моме, ела душо”

68.ПГ „Зора” –НЧ”Господин Иванов-1928” и Пенс.клуб с.Драганци
– над 18 г.
- „Направила е Даймяна”
- „Мама Драгана спираше”

69. Кина Петкова Андонова - НЧ”Господин Иванов-1928” и
Пенс.клуб с.Драганци – над 18 г.
- „Залюбила е Стойна”
- „Иван на Рада думаше”
70.ПГ –Пенс.клуб „Роза” с.Обручище,обл.Стара Загора –над 18 г.
- „Желка на мама думаше”
- „Край море свирка свиреше”
71.ПГ „Тополите”-Пенс.клуб „Тополите”гр.Гълъбово –над 18 г.
- „Наловили се момите”
- „Вдигна се стадо, Беглижко”

72.ГАП –НЧ „Надежда-1929” с.Крумово Градище-над 18 г.
- „Канил се Кольо на Рада”
- „Иванчо нива ореше”
73.Дует Господинка Гочева и Надежда Манева - НЧ „Надежда1929” с.Крумово Градище-над 18 г.
- „Разболя ми се булчето”
- „Булко, Тудорко”
74.Квинтет за жетварски песни - НЧ „Надежда-1929” с.Крумово
Градище-над 18 г.
- +Янка е рано ранила”
- „Мама Гане дума”

75.ПГ „Ветренка” –Пенс.клуб „Четирилистни детелини”кв.Ветрен
гр.Бургас – над 18 г.
- „Село, село, пусто село”
- „Руменка оди за вода”
76.ЖФГ –НЧ”Просвета 1928” с.Черни връх-над 18 г.
- „Димитър дума майка си”
- „Никола дума майка си”

77. ДФГ - НЧ”Просвета 1928” с.Черни връх – до 14 г.
- „Снощи отидох надоло”
- „Тинке, Тинке”
78. СМТС „Тракийска младост” –НЧ”Светлина
1920”с.Лозарево,общ.Сунгурларе-до 18 г.
- „Елховски буяник”
- „Дайчово хоро”
79.Ганка Железова Пенкова - НЧ”Светлина
1920”с.Лозарево,общ.Сунгурларе-над 18 г.
- Я изгрей, изгрей”
- „Стойне, Стоене”
80.Минка Василева Маркова- НЧ”Светлина
1920”с.Лозарево,общ.Сунгурларе-над 18 г.
- „Янкин брат, Янки думаше”
-

„На сърце ми лежи мила мамо”

81.ФС „Филек” –НЧ”Просвета 1914” гр.Малко Търново
- „Оглавила се е Тодора”
- „Димчо си в Димкини отиде”

82. Димона Лечева –НЧ”Изгрев 1929” с.Ветрище, общ.Шумен –до 18
г.
- „Лельо Милкано”
- „Очи черни”

83. СТС „Феникс” – НЧ”Пробуда 1931”с.Чубра – над 18 г.
Ръководител: Митко Димитров
- „Тракийска сюита”
- „Младежка шега”

84. СДТС „Пламъче” - НЧ”Пробуда 1931”с.Чубра – до 14 г.
Ръководител: Марин Димитров
- „Хитрото овчарче”
- „Детска заигравка”
85.СМТС „Луди млади” - НЧ”Пробуда 1931”с.Чубра – над 18 г.
Ръководител: Марин Димитров
- Копаница
- Варненски танц
86.ТГ –НЧ”Димо Николов 1908” гр. Черноморец
- „Голям Лазар”
87.ПГ - НЧ”Димо Николов 1908” гр. Черноморец
- „Петлите пели, не пели”
-

„ Мари Ганко, Мари Георганко”

88. ЖПГ „Съртовска магия – НЧ”Развитие
1903”с.Блъсково,общ.Провадия – над 18 г.
- „Ой мале, мале”
- „Петко, Цанки дума”
89.ДТГ „Съртовче” - НЧ”Развитие 1903”с.Блъсково,общ.Провадия
– до 14 г.
- Варненски танц
- Копаница

90.Клуб за нар.танци „Съртовки”- - НЧ”Развитие
1903”с.Блъсково,общ.Провадия – над 18 г.
- „Арканул”
- „Ярешката”

91. ЖПГ – НЧ”П.Р.Славейков 1929” с.Храброво,общ.Провадия –
над 18 г.
- „Седи, седи Радо ле”
- „Мъри, Калинке”
92. ЖПГ - Пенс.клуб „Надежда”-НЧ”Виделина -1928” с.Кукоревонад 18 г.
- „Над Неда хвърчат”
- „Мама на Георги думаше”
93.ФГ –ТД „Слав Мерджанов”гр. Карнобат – над 18 г.
Ръководител: Руска Миланова Сяколова
- „Тодоро, Тодорке”
- „Отдолу идат мила мамо, Загорки”
94.Христина Атанасова Тишева - ТД „Слав Мерджанов”гр.
Карнобат – над 18 г.
- „Възкачил ми се млад Стефан”
- „Стоян на мама думаше”
95.Ганка Недялкова Дянкова - ТД „Слав Мерджанов”гр. Карнобат
– над 18 г.
- „Сандю Еленке думаше”
- „Слънчице мило, мамино”
96.Ванеса Александрова Кючукова – НЧ”Зора 1945” гр. Ямбол – до
14 год.
- „Тръгнала Румяна”
- „Снощи отидох надолу”

97.Дария Иванова Вълева - НЧ”Зора 1945” гр. Ямбол – до 14 год.
- „Помниш ли Янке”
- „Дена слиза от горица”
98.Ани Иванова Вълева - НЧ”Зора 1945” гр. Ямбол – до 14 год.
- „Вила е мома, Лазаре”
- „Сън сънувах”
99.ДТК „Здравец”-НЧ”Слънце 1928”с.Гавраилово и НЧ”Светлина
1926” с.Селиминово,общ.Сливен – до 14 г.
- Дайчово
- Местни фолклорни хора
100.
Сборна певческа група - НЧ”Слънце 1928”с.Гавраилово и
НЧ”Светлина 1926” с.Селиминово,общ.Сливен – над 18 год.
- „Тъмен се облак се зададе”
- „Снощи Дамян сърдит дойде”

101.
Димитринка Радева - НЧ”Слънце 1928”с.Гавраилово и
НЧ”Светлина 1926” с.Селиминово,общ.Сливен – над 18 год.
- „Забрави си Марко”
- „Добро льо, мари хубава”
102.
Юношески танцов колектив”Здравец” и ФТК „Тракийска
китка”- НЧ”Слънце 1928”с.Гавраилово и НЧ”Светлина 1926”
с.Селиминово,общ.Сливен – над 18 год.
- Гергьовден
103.
Петко Петков Петков - НЧ”Слънце 1928”с.Гавраилово и
НЧ”Светлина 1926” с.Селиминово,общ.Сливен – над 18 год.
Изпълнение на гайда
- Бавна мелодия
- Ръченица

104.
Георги Бонев Георгиев –НЧ”Просвета 1928” с.Китен- над
18 г.
- „Барим са ерген находних”
- „Пиян Георги се жени”

