СПИСЪК
НА УЧАСТНИЦИТЕ НА 8 ЮНИ 2019 г.

1. Хор”Родна песен”- гр. Айтос
- „Манде ле, Манде хубава”
- „Рада пере на реката”
2. Детски фолклорен състав „Шарено гайтанче”-НЧ”Васил Левски
1869” гр.Айтос – до 14 год.
Ръководител: Ивелина Костадинова
- „Ръченица”
- „ Пролетно веселие „
3. Състав за изворен фолклор –НЧ”Васил Левски 1869”гр. Айтоснад 18 год.
Ръководител: Маргарита Петрова
- „Мавруда”
- „Посъбрал ми е войвода”
4. Ансамбъл за народни песни и танци на ветеранитенефтохимици-Бургас – над 18 год.
- Танц „На север от Балкана”
Хореография-Марио Егов
5. Хор за народни песни –ръководител Веселин Тодоров-над 18 год.
- „Прочула се Неранза”
- „Дона на порти седеше”
Танцова сюита „Игри от Тракия” –хореография Марио Егов
6. Фолклорна група-СУ”Елин Пелин” с. Руен – до 14 год.
Ръководител: Пенка Костадинова
- „Калино-Малино”
- „Седенка се кладеше”

7. Певческа група - НЧ”Захарий Княжески-1931 г.”-над 18
г.с.Княжевско,общ.Опан,обл.Стара Загора
- „Ивано, мъри Иванке”
- „Разболял ми се Никола”
8. Георги Георгиев Георгиев – ОУ”Георги Бенковски” Бургас- 8
год.
Ръководител – Емил Петров
- „Гледай ме, гледай момиче”
- „Ганка е цвете садила”
9. Певческа група –Пенс.клуб „Тракиец”,с.Миролюбово – над 18
год.
Ръководител: Ангелина Ангелова
- „Мама Георги дума”
- „Стано, бяла Стано”
10.Певческа група”Пъстра китка”Пенс.клуб”Единство”гр.Каблешково-над 18 год.
- „Чула те мома, Радо ле”
- „Слънчице, мило мамино”
11.Ирина Дойчева ДолапчиеваПенс.клуб”Единство”гр.Каблешково-над 18 год.
- „Георге ле, хайдут Георге ле”
- „Стоян дружина думаше”
12.Фолкл.група”Мъжки глас”-НЧ”Напредък-2001”-гр.Нова Загоранад 18 год.
Ръководител – Младен Петков
- „Заградил е дюлгер Георги”
- „Късмет си мале, намерих”

13.Фолкл.група”Неранза”- НЧ”Напредък-2001”-гр.Нова Загора-над
18 год.
Ръководител: Петко Танев
- „По леко тропай ергенче”
- „Заспала е Дамяна”
14.Златина Христова Димова-гр. Варна-до 18 год.
- „Мари Недо, бяла Недо”
- „Заплакала е Милица”
15.Певческа група”Орхидея”-Пенс.клуб”Демокрация”,кв.Меден
Рудник-гр.Бургас-над 18 год.
Ръководител: Станка Великденова
- „Хей гиди, алтън Калино”
- „Жоре ле”
16.Танцов състав „Детелина” –НЧ”Иван Вазов-1946”-гр.Генерал
Тошево-над 18 г.
- Песни и танци от Добруджа
17.Певческа група момичета до 14 год.–НЧ”Съзнание
2009”,с.Русокастро,общ.Камено
- „Стани лудо”
- „Снощи отидох”
18.Певческа група момчета до 14 год.–НЧ”Съзнание
2009”,с.Русокастро,общ.Камено
- „Мари, Марийко”
- „Влезнала е Гинка”
19.Певческа група момичета до 18 год.–НЧ”Съзнание
2009”,с.Русокастро,общ.Камено
- „Радо, Райне ле”
- „Тудорче ле”

20.Певческа група момчета до 18 год.–НЧ”Съзнание
2009”,с.Русокастро,общ.Камено
- „Тудоро, тудоро”
- „Станко ле, голям дяволо”
21.Певческа група жени над 18 год.–НЧ”Съзнание
2009”,с.Русокастро,общ.Камено
- „Манде ле, мари хубава”
- Любил Никола Диляна”
22.Леко Леков-гр.Айтос- над 18 год.
- „Стоян през гора вървеше”
- „Радо ле, радке”
23.Секстет при Фолкл.група”Зорница”-Общ.детски комплексЯмбол-до 14 год.
Ръководител: Нанка Колева
- „Чие е това стадо”
- „Провикнала се Боряна”
24.Фолклорна група „Зорница”- Общ.детски комплекс- Ямбол-до 14
год.
Ръководител: Нанка Колева
- „Заигра се хоро голямо”
- „Беглик се сбира, събира”
25.Камелия Красимирова Енева - Общ.детски комплекс- Ямбол-до
14 год.
- „Женала е дюлбер Яна”
- „Пера се продават , мали мо”
26.Надежда Антонова Колева- Общ.детски комплекс- Ямбол-до 14
год.
- „Песен за Тракия”
- „Елено, моме хубава”

27.Габриела Димова Банкова - Общ.детски комплекс- Ямбол-до 14
год.
- „Димо седи на дюгене”
- „Провикнала се Боряна”
28.Студио за народни танци - Общ.детски комплекс- Ямбол-до 14
год.
Ръководител: Надежда Колева
- „Пролетни ритми”
- „Тракийска китка”
29.Певческа група „Златни кестени” –Пенс.клуб „Васил Левски” –
кв.Горно Езерово
Ръководител: Димитрина Георгиева
- „Ивано, мъри Иванке”
- „Бяла Стана”
30.Детска фолклорна група „Сребърно звънче”- ДГ „Сребърно
звънче”,с.Страцин – до 14 год.
- „Дена мома”
- „Треперушка”
31.Ванеса Александрова Кючукова- НЧ”Зора-1945”- Ямбол-до 14
год.
- „Рано, рани момне ле”
- „Стуен мама си думаше”
32.Група за автентичен фолклор – НЧ”Светлина-1928” с.Гюльовцанад 18 год.
- „Иван на Милка тихом думаше”
- „Йорданка дума майка си”
Хоро – Калгамашката

33.Трио - НЧ”Светлина-1928” с.Гюльовца- над 18 год.
- „Ръченица” – акордеон, гайда и тъпан
34.Битов хор –НЧ”Васил Левски 1869” гр. Айтос-над 18 год.
Ръководител: Пенка Димова
- „Мама на Стоян думаше”
- „Радо, Райне ле”
35.Фолклорна група-Пенс.клуб”Тракиец”гр. Българово-над 18 год.
Ръководител: Ангелина Атанасова
- „Мама Георги дума”
- „Бела Стана”
36.Танцов клуб”Искрица”-НЧ”Просвета 1882”гр.Сунгурларе-над
18 год.
- „Сливенци”
- „Шопски мотиви”
37.Певческа група –Пенс.клуб”Европейски гласове”гр. Добрич-над
18 год.
Ръководител: Иванка Димитрова
- „Дядовите Добреви пет снахи”
- „Стойне, Стойне”
38.Танцов състав- Пенс.клуб”Европейски гласове”гр. Добрич-над
18 год.
Ръководител: Васил Костадинов
- „Хора на мегдана”
39.Иванка Димитрова - Пенс.клуб”Европейски гласове”гр. Добричнад 18 год.
- „Разболяла се Иринка”
- „Каля си жътва жънеше”

40.Певческа група „Факийски бялки”-Пенс.клуб”Здравец”
с.Факия-над 18 год.
- „Градю Дафинка думаше”
- „Прочула се Неда”
41.Певческа група –НЧ”Светлина-2004” с.Дряново,общ.Тунджа –
над 18 год.
- „Вила се е лоза винена”
- „Скарали ми са скарали”
42.Женска певческа група –НЧ”Просвета 1928”с.Черни връх – над
18 год.
Ръководител: Стойка Забирова
- „Стоян Невена думаше”
- „Ай гиди, гиди Никола”
43.Детска фолклорна група - НЧ”Просвета 1928”с.Черни връх – до
14 год.
- „На Уграш на поляната”
- „Тинке, Тинке”
44.Мария Ненова Михалева - НЧ”Просвета 1928”с.Черни връх – на
11 год.
- „Снощи отидох надоло”
- „Научела се Тодора”
45.Фолклорна група „Комня Стоянова”-НЧ”Изгрев-1930”
с.Драчево, общ.Средец- над 18 год.
- „Всяка сутрин Станкина майка”
- „Марулче, Марулче”
46.Певческа група”Здравец”-НЧ”Просвета1927”,с.Иречеково,общ.Стралджа – над 18 год.
- „Завило се вито хоро”
- „Любе Петрано, Петранке”

47.Певческа група”Здравец”-НЧ”Просвета1928”,с.Воденичане,общ.Стралджа – над 18 год.
- „Събрали ми са, набрали”
- „Завило се вито хоро”
48.Карина Станимирова Тодорова-НЧ”Любен Каравелов 1940” гр.
Бургас – до 14 год.
- „В петък се Радка потурчи”
- „Мъри, Златко”
49.Фолклорна група”Латинка”-НЧ”Възраждане1928”с.Войника,общ.Стралджа-над 18 год.
- „Вила се лоза винена”
- „Димитър Гойна думаше”
50.Фолклорна група”Иглика”-НЧ”Просвета1908”с.Първенец,общ.Стралджа- над 18 год.
Ръководител: Мария Стоянова
- „Ай гиди, ден гиди”
- „Мама на слънце дума”
51.Певческа група-Пенс.клуб”Надежда”,с.Вълчин, общ.Сунгурларенад 18 год.
- „Мама на Стоян думаше”
- „Димитър конче седлае”
52.Група за изворен фолклор-НЧ”Христо Ботев1928”,с.Подвис,общ.Сунгурларе- над 18 год.
- „Иван на Рада думаше”
- „Що гората на росен мирише”
53.Певческа група „Люляците”Пенс.клуб”Люляците,с.Брястовец,общ.Бургас-над 18 год.
Ръководител: Марийка Панайотова
- „Зюмбюла, малка мома”
- „Руска си вода налива”

54.Ангел Драгов - Пенс.клуб”Люляците,с.Брястовец,общ.Бургаснад 18 год.
- „Девойко мари хубава”
- „Мари, Величко”
55.Румяна Маринова Пенс.клуб”Люляците,с.Брястовец,общ.Бургас-над 18 год.
- „Не казвай либе ле, лека нощ”
- Невено,моме”
56.Георги Георгиев Георгиев – ОУ”Георги Бенковски” гр. Бургас –
до 18 год.
- „Моме Йордано, Йордано”
- „Гледай ме, гледай момиче”
57.Димитър Иванов Чирпанлиев-гр. Камено – над 18 год.
Кавал –„Странджански мелодии”
58.Стефани Тодорова Сотирова – 13 год.
- „
- „
59.Гайдарска група”Вая”-НЧ”Просвета 1927” кв.Долно Езерово –
над 18 год.
- „Гайдарска плетеница”
60.Група за автентичен фолклор „Ехо от младостта”-НЧ”Изгрев1919”, гр.Долни Чифлик – над 18 год.
Ръководител: Петранка Неделчева
- „Иван на Рада думаше”
- „Оплакала се Еленка”

61.Вокална група „Прилепче”-НЧ”Васил Левски
1929”,с.Прилеп,общ.Сунгурларе – до 14 год.
Ръководител: Виолета Йорданова
- „Бре де се е чуло”
- „Снощи си минах”
62.Женска група за автентичен фолклор - НЧ”Васил Левски
1929”,с.Прилеп,общ.Сунгурларе – над 18 год
Ръководител: Еленка Желязкова
- „Яна по двор оди”
- „Заича, загърмя”
63.Певческа група „Росна китка” –
Пенс.клуб”Дълголетие”с.Роза,общ.Тунджа-над 18 год.
Ръководител: Бойка Танева
- „Китка народни песни”
- „Иван Ирина думаше”
64.Бойка Танева - Пенс.клуб”Дълголетие”с.Роза,общ.Тунджа-над 18
год.
- „ Раде ле?
- „Задали ми са, задали”
65.Певечска група-Пенс.клуб”Иглика”,кв.Сарафово,-Бургас-над 18
год.
Ръководител: Недялка Вакъфова
- „Сади радо, радо ле”
- „Яно, тъка Яно”
66.Елена Танчева - Пенс.клуб”Иглика”,кв.Сарафово,-Бургас-над 18
год.
- „Авлига пее в градина”
- „Тудоро, Тудорке”

67.Жечка Челебиева - Пенс.клуб”Иглика”,кв.Сарафово,-Бургас-над
18 год.
- „Прочу се врачка от Странджа”
- „Наньо отгоре вървеше”
68.Недялка Желязкова Вакъфова Пенс.клуб”Иглика”,кв.Сарафово,-Бургас-над 18 год.
- „Караш ме мале, напобиваш ме”
- „Мама на Стоян думаше”
69.Фолклорна група –ТД „Георги Кондолов”-с.Ливада
- „Мъри Марийко, кара гьозлийко”
- „Стоян, Русанка думаше”
70.Фолклорна група „Тракия”-НЧ”Възродена искра2002”гр.Казанлък – над 18 год.
- „Брайно ми се позакани”
- „Пустата слана, есенна”
71.Цочо Цочев - НЧ”Възродена искра-2002”гр.Казанлък – над
18 год.
- „ „
- „ „
72.Фолклорна група „Българка”-Тракийско
дружество”П.Киприлов 1897”гр. Айтос – над 18 год.
- „Седнали ми са терзии”
- „Замръкнала е хубава Яна”
73.Руси Казаков - Тракийско дружество”П.Киприлов 1897”гр.
Айтос – над 18 год.
- „Канят ме мамо”
- „Дана на двори седеше”

74.Славка Иванова- Тракийско дружество”П.Киприлов 1897”гр.
Айтос – над 18 год.
- „Що не ме ожениш мамо”
- „Георги отдолу идеше”
75.Певческа група”Еделвайс”-Общински пенс. клуб”Розова
долина”,гр. Казанлък-над 18 год.
Ръководител:Величка Димитрова
- „Марийка за вода отива”
- „Бери ми мамо грехове”
76.Дует”Пей сърце”-Маринка Георгиева и Величка Димитрова Общински пенс. клуб”Розова долина”,гр. Казанлък-над 18 год.
- „Листи се горо, разлисти”
77.Величка Димитрова - Общински пенс. клуб”Розова долина”,гр.
Казанлък-над 18 год.
- „Ради на мама думаше”
78.Певческа група Канатица” – Пенс.клуб „Тодор Първанов” гр.
Българово- над 18 год.
- „Тодоре, фурнаджийче”
- „От де дойде, мамо”
79.Фолклорна певческа група – НЧ”Христо Смирненски 1932”,
с.Детелина,общ.Карнобат – над 18 год.
- „Стойновото булче”
- „Маринчице, гиздаво девойче”
80.Танцов състав „Хоп-троп” гр. Провадия- над 18 год.
- „Варненски танц”
- Тракийски танц”

81.Клуб за народни танци „Хоп-троп” гр. Провадия-над 18 год.
- „Доброджанска ръченица”
- „Ярешката”
82.Мъжка фолклорна група „Тракиец”,– НЧ”Светлина-1927”с.Тракия,общ.Опан – над 18 год.
- „Огън ми гори”
- „Прочуло се Тракия”
83.Кирил Христов Георгиев - НЧ”Светлина-1927”с.Тракия,общ.Опан – над 18 год.
- „Мило ми е мамо”
84.Женска певческа група –НЧ”Развитие-1912 г-„,с.Опан,общ.Опан
– над 18 год.
- „Драгано, моме”
- „Писмо ти е дошло”
85.Доротея Радева Жекова - НЧ”Развитие-1912 г”,с.Опан,общ.Опан – над 18 год.
- „ Караджа дума Русанка”
- „Разболял ми се е млад Никола”
86.Формация за съвременни и характерни танци”МИСИС” –
НЧ”Васил Левски 1869” гр. Айтос –до 18 год.
Ръководители: Ивелина Костадинова и Мая Христова
- „Шопски танц „
- „Варненски танц „
87.Певческа група за автентичен фолклор – НЧ”Пробуда-1924г.”,
с.Сърнево,общ.Карнобат – над 18 год.
- „Очи черни, шалаваи, палави”
- „Дене мари, викнали са”

88.Танцов състав „Цветница”-НЧ”Развитие-1893” гр.Елхово- над
18 год.
- „Пирински танц”
- „Копаница”
89.Кристиян Янев Папанчев –гр. Бургас – 8 год.
- „Манде ле, мъри хубава”
- „Димка за вода ходеше”
90.Танцов състав „Младост”, гр. Бургас – до 14 год.
Ръководител: Маргарита Колева
- „Шопски танц”
- „Тракийски танц”
91.Група за автентичен фолклор „Здравец”-Пенс.клуб „Свети
Георги”гр.Поморие – над 18 год.
Ръководител: Яни Тодоров
- „Радина майка”
- „Запалилу съй малимо”
Хора
- „Зълвенската”
- „Нашенската”
92.Руска Янева - Пенс.клуб „Свети Георги”гр.Поморие – над 18 год.
- „Притури се планината”
- „Иван на Рада”
93.Фолклорна певческа група”Пей сърце”-Пенс.клуб”Свети
Георги”,гр. Поморие-над 18 год.
Ръководител: Яни Тодоров
- „Углавила се Жорето”
- „Донка за ода ходеше”

94.Гюрга Балтова- Пенс.клуб”Свети Георги”,гр. Поморие-над 18
год.
- „Зайди,зайди ясно слънце”
- „Станко ле, мари хубава”
95.Дует-Стойка Лазарова и Добринка Иванова- Пенс.клуб”Свети
Георги”,гр. Поморие-над 18 год.
- „Слънчице, мило мамино”
- „Я излезни, мамо”
96.Фолклорен танцов състав”Усуканица” – НЧ”Васил Левски
1869” гр.Айтос- над 18 год.
Ръководители: Ивелина Костадинова и Мая Христова
- „Северняшки влашки танц”
- „Странджанска импресия”

97.Младежки танцов състав”Пандъклийчета 2006”-НЧ”Просвета
1910”,с.Тенево- над 18 год.
Ръководител: Диана Динева
- „Шопско настроение”
- „Бучемиш”
98.Танцова група при Детска градина „Кольо Тенев”,с.Тенево –до
14 год.
Ръководители: Павлина Димитрова и Маринка Господинова
- „Пролетно настроение”
99.Славея Яворова Младенова-СУ”Сава Доброплодни”гр. Шумен –
10 год.
Ръководител: Янка Димитрова
- „А бре, Димитре”
- „ Кавал свири”

100.
Женска певческа група „Равнечанка”-Пенс.клуб”Равнец”,
с.Равнец-над 18 год.
- „Булко, Тодорко”
- „Седнала е бяла Стойна”
101.
Детска певческа група”Деница”-НЧ”Пробуда1929”,с.Равнец – до 14 год.
- „Тодора двори измела”
- „От горе идат, мила мамо”
102.
Габриела Господинова Трошанова-НЧ”Пробуда1929”,с.Равнец-до 14 год.
- „Запалила се кулата”
- „Мари, Куконко”
103.
Ема Хараламбева Маринова-НЧ”Любен Каравелов-1940”до 14 год.
Ръководител: Пенка Петрова
- „Добър ден манде”
- „Моме, Йордано”
104.
Детски танцов състав”Мечта” –НЧ”Пробуда1929”,с.Равнец-до 14 год.
- „”Край реката”
- „
„
105.
Александра Василева Белчева-СУ”Добри
Чинтулов”,гр.Бургас-до 14 год.
- „Манде ле, мъри хубава”
- „Манда майка си тихом думаше”
106.
Виктория Колева Статева - СУ”Добри
Чинтулов”,гр.Бургас-до 14 год.
- „Стоян из бахча ходеше”
- „Мъри тръгнали са”

107.
Виктория Даниелова Динева - СУ”Добри
Чинтулов”,гр.Бургас-до 14 год.
- „Стояне, граждънче”
- „Съди Рада”
108.
Виолета Красимирова Бръмбарова - СУ”Добри
Чинтулов”,гр.Бургас-до 18 год.
- „Мъри, Маро”
- „Мъри любили са се, любили”
109.
Георги Иванов Зайков - СУ”Добри Чинтулов”,гр.Бургас-до
14 год.
- „Ти ли бе, Георги”
- „Тудоро, Тудоро”
110.
Гергана Петкова Димитрова - СУ”Добри
Чинтулов”,гр.Бургас-до 18 год.
- „В петък се Рада потурчи”
- „Стоил на Тодор думаше”
111.
Денис Февзиев Йорданов - СУ”Добри Чинтулов”,гр.Бургасдо 14 год.
- „Подите стрико и калеко”
- „Продан на Нанка думаше”
112.
Денислав Иванов Василев - СУ”Добри
Чинтулов”,гр.Бургас-до 14 год.
- „Иван дугенът измете”
- „Димо си конче седлае”
113.
Деница Желязкова - СУ”Добри Чинтулов”,гр.Бургас-до 14
год.
- „Страти на Ангелак думаше”
- „Блазе му мале на Георги”

114.
Емил Бисеров Хаджиев - СУ”Добри Чинтулов”,гр.Бургасдо 18 год.
- „Стига си ходил синьо льо”
- „Заплакала е Величка”
115.
Михаела Белинова Малчева - СУ”Добри
Чинтулов”,гр.Бургас-до 18 год.
- „Димо на одер лежеше”
- „Булку, Тудорку”
116.
Моника Димитрова Вълкова - СУ”Добри
Чинтулов”,гр.Бургас-до 18 год.
- „Холан драгинку, Тодоре”
- „ Наню отгоре вървеше”
117.
Нели Руменова Петкова - СУ”Добри Чинтулов”,гр.Бургасдо 14 год.
- „Яз не съм дошъл Марийке”
- „Я кажи Калино”
118.
Наталия Живкова Радева - СУ”Добри
Чинтулов”,гр.Бургас-до 14 год.
- „Мъри, Маро”
- „Добър ден, Манде”
119.
Петя Венелинова Атанасова - СУ”Добри
Чинтулов”,гр.Бургас-до 14 год.
- „Пейте ми, пейте, пилчета”
- „Снощи отидох милна мале”
120.
Пламен Иванов Драгиев- СУ”Добри Чинтулов”,гр.Бургасдо 18 год.
- „Васил във село влизаше”
- „Петър колело дялаше”

121.
Станьо Величков Станев - СУ”Добри Чинтулов”,гр.Бургасдо 18 год.
- „Булче, Тодорче”
- „Мама на Стоян думаше”
122.
Стела Димитрова Вълкова - СУ”Добри
Чинтулов”,гр.Бургас-до 18 год.
- „Мъри, Мандо”
- „Що е тая зла година”
123.
Мария Панайотова Стойчева - СУ”Добри
Чинтулов”,гр.Бургас-до 14 год.
- „Доне ле, мъри хубава”
- „Я, ойне, Тойне”

