СПИСЪК
НА УЧАСТНИЦИТЕ НА 9 ЮНИ 2019 г.

1. Танцов състав”Усмивчици”- НЧ”Светлина 1929”с.Роза,
общ.Тунджа – до 14 год.
- „Лаленце се люлее”
- „Дайчево”
2. Танцов състав”Усмивка”-НЧ”Светлина 1929”с.Роза,
общ.Тунджа – над 18 год.
- „Хора от Видинско”
- „Тракийска ръченица”

3. Представителен танцов ансамбъл „Здравец”-НЧ”Просвета1927”гр. Камено - до 18 год.
Ръководител: Димитрина Бакалова
- „Българска китка”
- „Варненски танц”
4. Предст.ансамбъл за автентичен фолклор - НЧ”Просвета-1927”гр.
Камено – над 18 год.
Ръководител: Димитрина Бакалова
- „Како Тудоро”
- „Залюбих мамо три моми”
- „Мегдански хора”
5. Детски танцов ансамбъл”Здравец” - НЧ”Просвета-1927”гр.
Камено - до 14 год.
Ръководител: Димитрина Бакалова
- „Детски игри”
- „Джиновски танц”

6. Детски танцов състав „Тополчанче”-ОУ”Светлина”,с.Тополицадо 14 год.
- „Боалийско хоро”
- „Северняшко хоро-Батута”
7. Детска камерна формация”Светлина”/момчета/ОУ”Светлина”,с.Тополица-до 14 год.
- „Хей мари, калъм, Калино”
8. Детска камерна формация”Светлина”/момичета/ОУ”Светлина”,с.Тополица-до 14 год.
- „Лазаре, драго ми е”
- „На нов пазар, Лазаре”
9. Фолклорна формация”Иглика”-НЧ”Христо Ботев 1928”
кв.Банево- над 18 год.
Ръководител: Теодора Стоянова
- „Бяла Неда”
- „Тръгнала Яна за вода студена”
10.Вокална група „Славейче”-Школа по народно пеене”Славейче”НЧ”Христо Ботев” гр. Сливен – до 14 год.
- „Зън зън, Ганке ле”
- „Дойди, дойди либе ле”
11.Любена Чавдарова Йорданова - Школа по народно
пеене”Славейче”-НЧ”Христо Ботев” гр. Сливен – до 14 год.
- „Изкачил ми сай млад Стоян”
- „Легнала болна Неделя”
12.Памела Лилова Петкова- Школа по народно пеене”Славейче”НЧ”Христо Ботев” гр. Сливен – до 14 год.
- „Слънчице мило, мамино”
- „Там дето има шума трява”

13.Ивона Дичкова Неделева- Школа по народно пеене”Славейче”НЧ”Христо Ботев” гр. Сливен – до 14 год.
- „Заплакала е гората”
- „Засвирили два овчаря”
14.Атанас Василев Василев- Школа по народно пеене”Славейче”НЧ”Христо Ботев” гр. Сливен – до 14 год.
- Кани са Кольо на Рада”
- Посадила баба”
15.Маринела Тонева Ангелова - Школа по народно
пеене”Славейче”-НЧ”Христо Ботев” гр. Сливен – до 14 год.
- „Манда майка си думаше”
- Съди Рада, Радо ле”
16.Стефания Ивайлова Георгиева- Школа по народно
пеене”Славейче”-НЧ”Христо Ботев” гр. Сливен – до 14 год.
- „Леле свашке”
- „Тинке, Тинке”
17.Никол Стефанова Тенева- Школа по народно пеене”Славейче”НЧ”Христо Ботев 1897” гр. Сливен – до 14 год.
- „Тръгна Желка на оране”
- „Научила се Тодора”
18.Маргарита Ивайлова Георгиева- Школа по народно
пеене”Славейче”-НЧ”Христо Ботев 1897” гр. Сливен – до 14 год.
- „Георги го беда бедили”
- „Снощи се върнах”

19.Ивайла Дончева Дончева - Школа по народно пеене”Славейче”НЧ”Христо Ботев 1897” гр. Сливен – до 14 год.
- Вилай мома Лазаре”
- „Мъри, Марийко”

20.Шюкран Мурад Шукри – ОУ”Христо Ботев” с.Мъглен – до 14
год.
- „Мома Яница”
- „Девойко, мари хубава”
21.Вокално студио „Славееви гласове”-ОУ „Васил Априлов”гр.
Бургас – до 14 год.
- „Щерю, Калину”
- „Димо седи на дюгеня”
22.Певческа група”Здравец”- НЧ”Христо Ботев-1928”с.
Завет,общ.Сунгурларе- над 18 г.
Ръководител: Веселина Колева
- Злато, моме”
- Мари Еринку”
23.Трио „Здравец”- НЧ”Христо Ботев-1928”с.
Завет,общ.Сунгурларе- над 18 г.
- Китка”За кого ги чуваш Дано”
24.Никула Димитрова - НЧ”Христо Ботев-1928”с.
Завет,общ.Сунгурларе- над 18 г.
- „Прочула се бяла Стана”
- „Марулче, марулче”
25.Маринка Славова - НЧ”Христо Ботев-1928”с.
Завет,общ.Сунгурларе- над 18 г.
- „Натоварил Стоян”
- Либе, залюбих”
26.Дуо „Камчия”- НЧ”Христо Ботев-1928”с. Завет,общ.Сунгурларенад 18 г.
- Фолклорни мелодии

27.Певческа група – Пенс.клуб с.Дебелт, общ.Средец- над 18 год.
- „Дана на Кольо думаше”
- „Там долу мамо”
28.Хор”Самодивски огън”-НЧ”Пенчо Славейков 1983”гр. Бургаснад 18 год.
Ръководител: Стойко Василев
- Любил Никола Диляна”
- „Булку, Тудорку”
29.Минка Згурова - НЧ”Пенчо Славейков 1983”гр. Бургас-над 18
год.
Ръководител: Стойко Василев
- „Що не ме ожениш мамо”
- „Искала Златка да поди с Никола на панагире”
30.Елена Забунова- НЧ”Пенчо Славейков 1983”гр. Бургас-над 18
год.
Ръководител: Стойко Василев
- „Вълко на Бърза”
- „Де дойди Янко”
31.Фолклорна група „Надежда”-Пенс.клуб с.Дюлево,общ.Средецнад 18 год.
- „Марко Тудора залюби”
- „Мъри, Тудоро”
32.Певческа група –Пенс.клуб с.Русокастро,обл.Бургас-над 18 год.
- „Тодоро, Тодорке”
- „Мари Радо, бяла Радо”
33.Станко Маринов Казаков- Пенс.клуб с.Русокастро,обл.Бургаснад 18 год.
Изпълнение на гайда-Бавна мелодия и Хоро

34.ДФГ „Шарена китка”-ККП „Златна есен”-Бургас
Ръководител: Катерина Колева
- „Мама на Георги думаше”
- „Иван на Милка думаше”
35.Станка Иванова- ККП „Златна есен”-Бургас
- „Тодор дюгенят отвори”
- „Стоян отдолу идеше”
36.Певческа група-Пенс.клуб”Тополите”-гр.Гълъбово – над 18 год.
- „Мър, дай ми мамо”
- „Стуяне, любе Стуяне”
37.Певческа група „Ветренка”-Пенс-клуб”Четирилистна
детелина”,кв.Ветрен-над 18 год.
Ръководител: Деспина Пурнарова
- „Мама Драгана спираше”
- „Събръли са се, събрали”
38.Пенс.клуб”Тракия” гр. Карнобат-над 18 год.
Ръководител: Христина Стаматова
- „Дядо на баба думаше”
- „Дунаве, бели Дунаве”
39.Фолкл.група”Здравец”-Пенс.клуб”Здравец”,с.Черни връх-над 18
год.
Ръководител:Мара Митева
- „Рада пере на реката”
- „Овчар през гора вървеше”

40.Певческа група”Чаровна възраст”Пенс.клуб”Дълголетие”,к/с”Славейков”гр.Бургас-над 18 год.
Ръководител:Николинка Миндова
- „Хубава бяла Драгана”
- „Слънцето трепери, Дене мъри”
41.Мъжко фолклорно трио”Тракийци”Пенс.клуб”Дълголетие”,к/с”Славейков”гр.Бургас-над 18 год.
Ръководител: Васил Инджов
- „Стойчо седи любе на дюгене”
- „Ай гиди, гиди Никола”
42.Николинка Миндова Пенс.клуб”Дълголетие”,к/с”Славейков”гр.Бургас-над 18 год.
- „Хубава, бяла Маринка”
- „Бяла Драгана”
43.Васил ИнджовПенс.клуб”Дълголетие”,к/с”Славейков”гр.Бургас-над 18 год.
- „Де дойде Янко, де дойде”
- „Запалила се мали ле”
44.Мина ГосподиноваПенс.клуб”Дълголетие”,к/с”Славейков”гр.Бургас-над 18 год.
- „Янкин брат, Янки думаше”
- „Завило се вито хоро”
45.Злата КостоваПенс.клуб”Дълголетие”,к/с”Славейков”гр.Бургас-над 18 год.
- „Ой Ерино, Еринке”
- „Георгьова майка ходеше”

46.Детска вокална група „Шарени мъниста”-НЧ”Светлина1924”с.Дебелт,общ.Средец-до 14 год.
- „На морава се сбор сбира”
- „Марулче, Марулче”
47.Габриела Петрова Дикова- НЧ”Светлина1924”с.Дебелт,общ.Средец-до 14 год.
Инструмент
- „Право хоро”
- „Черпелийско хоро”
48.Мария Христова Янакиева- НЧ”Светлина1924”с.Дебелт,общ.Средец-до 14 год.
- „У Станкини има мамо”
- „Малка мома цвете брала”
49.Мария Веселинова Желязкова- НЧ”Светлина1924”с.Дебелт,общ.Средец-до 14 год.
- „Отдолу ми иде мамо”
- „Булко Еленко, Еленко”
50.Иван Станков Янев- НЧ”Светлина-1924”с.Дебелт,общ.Средец-до
14 год.
- „Бате ле, бате Димитре”
- „Рада за вода ходеше”
51.Пламена Веселина Желязкова- НЧ”Светлина1924”с.Дебелт,общ.Средец-до 14 год.
- „Като рекла Яна”
- „Андон дюгене затваря”
52.Деница Здравкова Димитрова- НЧ”Светлина1924”с.Дебелт,общ.Средец-до 14 год.
- „Научила се Тодора”
- „Петко на Рада”

53.Виктория Димчева Маринова- НЧ”Светлина1924”с.Дебелт,общ.Средец-до 14 год.
- „Мари Станко”
- „Тинке, Тинке”
54.Мъжка певческа група – НЧ”Възраждане 1912”гр.Болярово-над
18 год.
- „Залюбила е Марийка”
- „Прочу се Странджа планина”
55.Певческа група-Пенс.клуб”Бакланов” гр. Ямбол – над 18 год.
Ръководител: Мария Иванова
- „Я дай ми, бульо”
- „Раде, Раде, бяло Раде”
56.Фолклорна група „Златна есен”-Пенс.клуб”Недялко
Царев”,гр.Ямбол – над 18 год.
Ръководител: Маринка Георгиева
- „Женала е дюлбер Яна”
- „Марийка за вода отива”
57.Маринка Георгиева - Пенс.клуб”Недялко Царев”,гр.Ямбол – над
18 год.
- „Станке ле, Урумбеглийке”
- „Иван на Дена думаше”
58.Петко Кушев- Пенс.клуб”Недялко Царев”,гр.Ямбол – над 18 год.
- „ Бавна мелодия”
- „Сватбарска ръченица”
59.Тракийска певческа група „Никола Ганчев” – НЧ”Възраждане1927”,кв.Рудник,гр.Бургас – над 18 год.
- „Булко Тудорко”
- „Мъри, Русо ле”

60.Певческа група „Кунка Драгоева”-Пенс.клуб”Кунка
Драгоева”кв.Рудник,гр.Бургас-над 18 год.
- „Чиракувала е гержик Петрана”
- „Рано е Янка ранила”
61.Стоянка Делева Минева- НЧ”Възраждане1927”,кв.Рудник,гр.Бургас – над 18 год.
- „Седнах да вечерям”
- „Разболял ми се е млад Стоян”
62.Ансамбъл „Китка”-Пенс.клуб „Зора”гр. Бургас-над 18 год.
- „Снощи Дамян сърдит дойде”
- „Таз вечер не ми е весело”
63.Станка Йорданова - Пенс.клуб „Зора”гр. Бургас-над 18 год.
- „Очели, черни череши4”
- „Стоян през гора вървеше””
64.Михаил Жечев - Пенс.клуб „Зора”гр. Бургас- до 18 год.
- „Страти Ангелак думаше”
- „Снощи ходих”
65.Величка Теохарова - Пенс.клуб „Зора”гр. Бургас-над 18 год.
- „Ивано, Иванке”
- „Турчин робини караше”
66.Мария Стоянова - Пенс.клуб „Зора”гр. Бургас-над 18 год.
- „Отдолу иде керване”
- „Раснало е дърво”
67.Динка Мажгълова - Пенс.клуб „Зора”гр. Бургас-над 18 год.
- „Стоян от горе вървеше”
- „Жоро ле, бяло, хубаво”
68.София Яшкиева- Пенс.клуб „Зора”гр. Бургас-над 18 год.
- „Беглиц се сбира”
- „Дай ми, мамо”

69.Мария Стоянова Кисьова-гр. Приморско- 10 год.
Ръководител: Цв. Стойчева
- „Чухте ли, мъри”
- „Седнала е Яна”
70.Ванеса Василева Мантарева – гр. Бургас – 9 год.
Ръководител: Цв.Стойчева
- „Мъри Марийко”
- „Тудоро, Тудоро”
71.Група за изворен фолклор „Единство” гр. Карнобат-над 18 год.
Ръководител: Стоянка Чанева
- „Мари стани, стани, Добре”
- Отде дойде мамо””
72.Фолклорна певческа група-с.Александрово – над 18 год.
- „Седнали са терзии”
- „Тъмен се облак зададе”
73.Фолклорна певческа група „Тракийска огърлица”-Пенс.клубкв.Лозово,гр.Бургас-над 18 год.
Ръководител: Янка Стоянова
- „Разболяла се Еленка”
- „Кани са Кольо на Рада”
74.Янка Стоянова- Пенс.клуб-кв.Лозово,гр.Бургас-над 18 год.
- „Тейно Димитър думаше”
- „Пею на дюген седеше”
75.Певческа група – Пенс.клуб-с.Твърдица – над 18 год.
Ръководител: Донка Червенкова
- „Манда майка си думаше”
- „Ой, мале, мале”

76.Певческа група –НЧ”Гео Милев 1930”с.Ведрово,общ.Сунгурларе
–над 18 год.
- „Богдана вода налива”
- „Кемене ми дрънка”
77.Тодорка Петрова Янева – НЧ”Светлина-1928” с.Лозенец-над 18
год.
- „Сватба прави Филип болярина”
- „Манда майка си думаше”
78.Фолклорна група „Велека”-Пенс.клуб „Георги Димитров”
гр.Бургас – над 18 год.
Ръководител: Стефан Сираков
- „Градьо на Станка думаше”
- „Юрдано ле, Юрданчице”
79.Иванка Калева- Пенс.клуб „Георги Димитров” гр.Бургас – над
18 год.
- „Имала мама, гледала”
- „Рано Димитър подрани”
80.Евтим Евтимов - Пенс.клуб „Георги Димитров” гр.Бургас – над
18 год.
- „Аз не съм дошъл Марийке”
- „Заплакала е гората”
81.Стефан Сираков - Пенс.клуб „Георги Димитров” гр.Бургас – над
18 год.
- „Златко ле, златна ябълко”
- „Сгадили са се, сгадили”
82.Фолклорна група „Раковчанка” –НЧ”Георги С. Раковски –
2013”, с.Раковсково, общ.Несебър – над 18 год.
- „Иван на Рада думаше”
- „ Поди бульо”

83.Желязко Димов Христов - НЧ”Георги С. Раковски – 2013”,
с.Раковсково, общ.Несебър – над 18 год.
- „Отдолу иде кервана”
- „Прочу се Добра хубава”
84.Златка Пройкова Динкова – кв. Ветрен, гр.Бургас – над 18 год.
- „Мъри, Маро, алтън Маро”
- „Мариолината майка”
85.Смесен младежки танцов състав „Луди-млади”-НЧ”Пробуда
1931”,с.Чубра – до 18 год.
Ръководител: Марин Димитров
- „Трите пъти”
- „Варненски танц”
86.Смесен танцов състав „Феникс”- НЧ”Пробуда 1931”,с.Чубра –
над 18 год.
Ръководител: Митко Димитров
- „Варненски танц/Малино,малино”
- „Копаница”
87.Певческа група- НЧ”Съзнание-1889”,с.Неделино,обл.Ямбол,- над
18 год.
- „Иван на Милка тихом говори”
- „Завило се вито хоро”
88.Детски танцов състав –НЧ”Искра-1929”, с.Крушаре,общ.Сливендо 14 год.
- „Джиновски танц”
89.Младежки танцов състав - НЧ”Искра-1929”,
с.Крушаре,общ.Сливен-над 18 год.
- „Тракийска сюита”

90.Женска певческа група - НЧ”Искра-1929”,
с.Крушаре,общ.Сливен-над 18 год.
- „Добри на Станка думаше”
- „Тъмен се облак зададе”
91.Вокална група „Морски звездички-3”-ОДК-Несебър – до 14 год.
Ръководител: Димитър Йорданов
- „Да знам, любе ле”
- „Кито моме”
92.Вокална група „Морски звездички-4”-ОДК-Несебър – до 14 год.
Ръководител: Димитър Йорданов
- „Хубава Яна”
- „От де дойде мамо”
93.Дамян Асенов Каравасилев - ОДК-Несебър – до 14 год.
Ръководител: Димитър Йорданов
- „Стига ми са момне ле, надигай”
- „Борзала Ружа”
94.Лъчезара Златомирова Раднева- ОДК-Несебър – до 14 год.
Ръководител: Димитър Йорданов
- „Девойче бело, цървено джанъм”
- „Катерино моме”
95.Танцова група „Росна китка”-НЧ”Светлина-1928”,с.Лозенец – до
14 год.
- „Ситно шопско”
- „Ганкино”

96.Недка Димитрова – гр. Поморие- над 18 год.
- „Мари, Маро”
- „Димка за вода ходеше”
97.Певческа група”Пей сърце”-Пенс.клуб”Зорница”,гр.Ямбол – над
18 год.
Ръководител: Мария Златева
- „Слънчице мило, мамино”
- „Божур, божур”
98.Хор „Морски звуци”-Пенс.клуб „Морски звуци”,гр.Бургас – над
18 год.
Ръководител: Пламен Янев
- „Полегнала е Тудора”
- „Тръгнала е малка мома”
99.Фолклорен състав”Гоце Делчев”- Пенс.клуб „Морски
звуци”,гр.Бургас – над 18 год.
Ръководител: Бинко Димитров
- „Седи мома в градинчица”
- „Мама Георги дума”
100.
Станка Йорданова- Пенс.клуб „Морски звуци”,гр.Бургас –
над 18 год.
- „Любе, Тудорку, Тудорку”
- „Сину ле, а бре Стояне”
101.
Певческа група – НЧ”Надежда-1929”,с.Крумово Градище –
над 18 год.
- „Мама на Стоян думаше”
- „Богдане, кара Богдане”

102.
Група за жетварски песни- НЧ”Надежда-1929”,с.Крумово
Градище – над 18 год.
- „Янка е рано станала”
- „Мама Гане дума”
103.
Господинка Ганчева и Надежда Манева-дуетНЧ”Надежда-1929”,с.Крумово Градище – над 18 год.
- „Разболя ми се булчето”
- „Булко, Тудорко”
104.
Битова певческа група”-НЧ”Просвета
1935”,с.Равадиново,общ.Созопол-над 18 год.
Ръководител: Димитринка Георгиева
- „Димо из Солун ходеше”
- „Манда майка си думаше”
105.
Асен Стефанов Янев- НЧ”Просвета
1935”,с.Равадиново,общ.Созопол-над 18 год.
Изпълнение на гъдулка
- „Странджански мелодии”
106.
Танцова формация”Велико Сяров”-НЧ”Светлина1926”,с.Селиминово,общ.Сливен – над 18 год.
- „Тракийска младост”
107.
Детски танцов колектив”Здравец”-НЧ”Слънце1928”,с.Гавраилово,общ.Сливен – до 14 год.
- „Копаница”
- „Тракийски танц”
108.
Вокална група”Настроение”- НЧ”Слънце1928”,с.Гавраилово,общ.Сливен – над 18 год.
- „Алтън, бяла Борянчице”
- „У Недини равни двори”

109.
Петко Петков Петков - НЧ”Слънце1928”,с.Гавраилово,общ.Сливен – над 18 год.
Изпълнение на гайда
- „Бавна мелодия”
- „Ръченица”

110.
Вокална група „Пей сърце” - НЧ”Светлина1926”,с.Селиминово,общ.Сливен – над 18 год.
- „Какво се хоро залюляла”
- „Добри Дафинка думаше”

111.
Фолклорен танцов колектив”Тракийска китка” НЧ”Слънце-1928”,с.Гавраилово,общ.Сливен и НЧ”Светлина1926”,с.Селиминово,общ.Сливен – над 18 год.
- „Северняшки танц”
- „Шопски танц”

