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П Р О Т О К О Л 

 

 
       На 25 и 26 юни 2010 година на откритата естрада в село Дрен ,Община 

Радомир, Област Перник се проведе Десетия юбилеен национален детски 

фестивал „Слънце иде” – село Дрен’2010 . 

        Изпълненията на участниците във фестивала бяха журирани от жури в 

състав  : 

  Председател : ст. н. с. ІІ ст. д-р Валентина Райчева –   фолклорист от 

Институт по етнологии, фолклористкия и етнографски 

музей при БАН гр. София  . 

Членове :  1/ д-р Веселка Николова – музиковед – фолклорист 

                 2/ Милчо Георгиев – хореограф – фолклорист , 

  ст.експерт сектор  „ Култура” при Дирекция ” Образование и                 

култура „ при  Община Перник  

 

  

        На Десетия юбилеен национален детски празник се представиха 

участници от шест области / Пернишка , Софийска , София град , Монтана, 

Кюстендилска и Благоевградска / 15 общини / Пернишка , Радомирска 

,Брезнишка , квартал Горубляне на София град , Софийска голяма община, 

Монтана, Кюстендил, Бобов дол, Дупница, Самоков, Петрич, Сандански, 

Симитлий, Струмяни, Банско / от 45 институции / детски заведения, 

начални и средни училища, народни читалища, културни домове и частни 

формации / с общо над 800 участника, в 75 групи , формации, ансамбли за 

традиционен и съвременен обработен / песенен, музикален, танцов, 

обреден  и словесен фолклор, детски игри / фолклор и 80 участници – 

индивидуални изпълнители / певци и инструменталисти, разказвачи и 

хумуристи . 

         След обстойно гледане и прослушване журито класира следните 

групи, формации, ансамбли и индивидуални изпълнители за традиционен 

фолклор и съвременно изкуство, както следва : 
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Голямата награда 

 Плакет, диплом и парична награда от 200 лв за цялостно 

представяне се присъжда на групите при НЧ „Просвета” 

гр. Бобов дол, област Кюстендил 
 

 

 

 

Специалната награда 

Плакет, диплом и парична награда от 100 лв. за цялостно 

представяне се присъжда на танцовите формации при НЧ 

„Зора – 1858” гр. Дупница, област Кюстендил  

р-л: Дилиана Кацарска 

 
А/ За песенно фолклорно изкуство  

 

Първа награда - диплом и парична награда от 60 лева се присъжда на 

детска фолклорна певческа група при НЧ „Напредък” гр. Радомир, 

 р-л Лили Симова 

 

Втора награда  - диплом  и парична награда от 50 лева се присъжда на 

детска фолклорна група „Изворски бисерчета” при НЧ „Отец 

Паисий” с. Извор, общ. Радомир, р-ли Димана и Боян Боянови 

 

Трета награда - диплом  и парична награда от 30 лева се присъжда 

на: 

 Детска певческа група при НЧ „Методи Андонов” с. Калище, 

р-л Иванка 

 Детско фолклорно трио „Кукуряче” при Детско селище 

Киндердорф с. Дрен, р-л Мария Гърбева 

 Детска фолклорна осмица при НЧ „Отец Паисий” с. Извор, р-ли 

Димана и Боян Боянови 

 Детска фолклорна певческа шесторка при СОУ „Христо Ботев” 

с. Дрен, р-л Ася Павлова 

 Детска фолклорна певческа група „Радост” при дом за деца 

„Радост” с. Дрен, р-л Мария Гърбева 
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В/ За танцово традиционно изкуство : 

 

Първа награда - диплом  и парична награда от 60 лева се присъжда на 

Детска фолклорна смесена група „Мераклийче” при НЧ „Христо Ботев 

– 1928” с. Копаница, общ. Радомир  

Р-л Радостина Стойнева 

 

Втора награда - диплом  и парична награда от 50 лева се присъжда на 

Детска фолклорна танцова група при НУ „Архим. Зиновий” гр. Радомир 

Р-л: Снежана Михайлова 

 

Втора награда - диплом  и парична награда от 50 лева се присъжда на 

детска фолклорна танцова група „Ирименче” при НЧ „Христо Ботев” 

кв. Върба гр. Радомир 

Р-л Иван Иванов 

 

Трета награда - диплом  и парична награда от 40 лева се присъжда на 

Детска фолклорна смесена група „Омайниче” при НЧ „Христо Ботев” с. 

Копаница, общ. Радомир 

Р-л Василка Николова 

 

 

Д/ За словесен фолклор – индивидуални изпълнители: 

 

 Ина Велева – НЧ „Благой Попов” с. Дрен – грамота,  

парична награда 20 лв. 

 грамота и парична награда – 10 лв. 

 

 Даяна Тодорова – ОУ ”Христо Смирненски” гр. Радомир 

 Емилиян Манев – НЧ „Светлина” с. Дебели лаг, общ. Радомир 

 Елена Михайлова – НЧ „Христо Ботев” кв. Върба, гр. Радомир 

 Рая Йорданова – НЧ „Отец Паисий” с. Извор, общ. Радомир 
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Е/ Словесен фолклор, детски игри, наричания, броенки, залъгалки, 

гатанки, пословици 

 

 Група за словесен фолклор „Сладкодумчета” при НЧ „Христо 

Ботев” кв. Върба, гр. Радомир - грамота и парична награда  70 лв. 

 

 Група за словесен фолклор при НЧ „Отец Паисий” с. Извор, общ. 

Радомир- грамота и парична награда  70 лв. 

 

 

 Група за словесен фолклор и детски игри при НЧ „Пробуда” с. 

Кладница, общ. Перник - грамота и парична награда  50 лв. 

 

 

 Група за словесен фолклор при НЧ „Васил Ленски” с. Кленовик, 

общ. Радомир - грамота и парична награда  50 лв. 

 

 

 Група за словесен фолклор „Българче” при ОУ „Христо 

Смирненски” гр. Радомир - грамота и парична награда  50 лв. 

 

 Група за словесен фолклор при НЧ „Слово” с. Петрово, общ. 

Сандански грамота и парична награда  50 лв. 

 

 Симона Мартинова, Александър Мартинов, Валентин Кирилов 

при НЧ „Народна просвета” с. Червена могила, общ. Радомир - 

грамота и парична награда  30 лв. 

 

 Група за словесен фолклор и детски игри при НЧ „Васил левски” 

с. Рударци, общ. Перник – поощрителна награда, грамота и 

парична награда  20 лв. 

 

 

 Никол Станиславова и Пепи Давкова при НЧ „Васил Левски” кв. 

Горубляне, гр. София – поощрителна награда, грамота и парична 

награда 20 лв. 
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ІІ. За съвременен обработен фолклор : 

А/ певчески групи – обработен фолклор : 

 

Първа награда - диплом  и парична награда от 50 лева се присъжда на 

детска певческа група при ОДЗ „Радомирче” гр. Радомир 

 

Втора награда - диплом  и парична награда от 40 лева се присъжда на 

детска певческа група „Веселяче” при НЧ „Култура – 1932” гр. Кресна, 

общ. Благоевград с р-л Илиян Юручки 

 

В/ Народни оркестри 

 

Поощрителна и парична награда 30 лв. на народен оркестър при 144 

СОУ „Народни будители” гр. София, р-л Константин Фиданчев 

 

Г/ За ансамбли и танцови колективи : 

 

Първа награда - диплом  и парична награда от 80 лева се присъжда на 

Младежка танцова формация при ПГИТ гр. Петрич, обл. Благоевград 

Р-л Йордан Николов 

Първа награда - диплом  и парична награда от 80 лева се присъжда на 

Детски фолклорен танцов ансамбъл „Веселие” гр. Симитли, обл. 

Благоевград 

Р-ли Любомир И Калина Мариянски 

 

Втора награда - диплом  и парична награда от 60 лева се присъжда на 

Детски танцов колектив „Майсторите на танца” при НЧ „Пробуда” с. 

Драгичево , обл. перник 

Р-л Красимир Димитров 

 

Втора награда - диплом  и парична награда от 60 лева се присъжда на 

Танцова формация „Вяра” – девойки при НЧ „Христо Ботев” кв. Върба, 

гр. Радомир, обл. Перник 

Р-л Иван Иванов 

 

Трета награда - диплом  и парична награда от 50 лева се присъжда на 

Детска танцова група „Добринищенче” при НЧ „Димитър Благоев” гр. 

Добринище, общ. Банско, обл. Благоевград 

Р-л Иван Чакалов 

 

 

 



 6 

Трета награда - диплом  и парична награда от 50 лева се присъжда на 

Детски танцов колектив при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1890” гр. 

Костинброд, обл. София 

Р-л Стойна Таскова и Евелина Тотева 

 

Поощрителна награда - диплом  и парична награда от30 лева се 

присъжда на Детски танцов колектив при ОДК гр. Радомир, обл. 

Перник 

Р-л Тошо тодоров 

 

Поощрителна награда - диплом  и парична награда от 30 лева се 

присъжда на Детски танцов колектив „Малашевци” при НЧ „Братя 

Миладинови” с. Микрево, общ. Струмяни, обл. Благоевград 

Р-л Даниел Атанасов 

 

 

 

 

 

 

 

ІII. Индивидуални изпълнители  

/ певци , инстументалисти , разказвачи и хумуристи / 

с диплом и парична награда от  10 лева се присъжда на :  

 

 Мирела Асенова - с. Друган, общ. Радомир 

 Моника Христова – гр. Бобов дол 

 Милослава Венциславова и Лора Сашова – с. Кленовик, общ. 

Радомир / 20 лв./ 

 Владимир Петков – с. Кресна 

 Ралица Кирилова – с. Велковци , общ. Брезник 

 Бистра Истилянова и Бисер михайлов – с. Ковачевци, общ. 

Самоков /20 лв./ 

 Антония Владимирова - с. Дебели лаг, общ. Радомир 

 Цветелина Крумова – с. Прибой, общ. Радомир 

 Габриела Миланова – гр. Радомир 

 Светослав Иванов – гр. Радомир 

 Виктория Николова – с. Стефаново 

 Бетина Първанова – гр. Монтана 

 Теодора Георгиева – гр. Радомир 
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 Катерина Байлова – с. Калище 

 Персиан Димитров – гр. Монтана 

 Гергана Секулова – с. Драгичево 

 Надежда Александрова и Александра Игнатова – гр. Бобов дол /20 

лв./ 

 Александра Симеонова – с. Стефаново 

 

 

 

 

 

ЖУРИ : 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :  

                                   / ст. н. с. Валентина Райчева / 

 

 

 ЧЛЕНОВЕ :  

 

 1/                                                                                 2/ 

/ д- р Веселка Николова /                                           /  Милчо Георгиев / 


