
П Р О Т О К О Л 

 
На 5 и 6 юни 2010 год. в Големият салон на Народно читалище „Чичо Стоян” 

село Дивотино,област Перник се проведе ХVІ Регионален детски празник „Чичо 

Стоян” Дивотино 2010г. 

Празникът бе журиран от жури в състав:  

Председател: 

Ст.н.с.ІІ-ра ст.д-р Наталия Рашкова- фолклорист 

Институт по фолклор при БАН гр.София 

Членове:  

1. Елена Огнянова – фолклорист,почетен гражданин на гр.Перник 

2. Милчо Георгиев – хореограф-фолклорист,  

ст. експерт сектор  “Култура” при Община Перник                                   

3. Емилия Максимова - културолог гр.Перник 

4. Василка Дерегачова - музикант гр.Перник 

 

През двата дни на ХVІ-я Регионален детски празник се представиха  песенни, 

танцови групи и формации, групи за народни обичаи, словесен  фолклор и детски игри, 

АНПТ, народни хорове, вокални групи, танцови колективи, колективи за класически 

танци, модерен балет, за улични и хип-хоп танци, групи за буфосинхронада и 67 

индивидуални изпълнители, хумористи и разказвачи за традиционен фолклор и 

съвременно/авторско/ изкуство с над 1100 участника,представители на : 

-51 ведомства/8 детски заведения, 1 начално училище, 3 основни училища, 3 средни 

училища, 6 културни института, 28 народни читалища и 2 частни формации/ 

След обстойно гледане и прослушване журито присъди следните колективни и 

индивидуални награди по жанрове: 

 

                 А.КОЛЕКТИВНИ: 

            І.Голяма награда на Областна администрация гр.Перник- диплом и  

парична награда от 100 лв. се присъжда на участващите групи, формации и 

ин.изпълнители при Общински детски комплекс град Перник 

 

            ІІ.Голяма награда на Община Перник за традиционен фолклор: 

диплом и парична награда от 150 лв.се присъжда на участващите групи, формации и 

ин.изпълнители при НЧ „Просвета” кв.Църква ,гр.Перник. 

 

            ІІІ.Голяма награда на Община Перник за съвременно /авторско/ творчество 

и изкуство – диплом и парична награда от 150 лв. се присъжда на участващите 

групи и формации при   Общински младежки дом гр.Перник 

 

            ІV.Наградата на Кметство с.Дивотино  
диплом и парична награда от 50 лв. се присъжда на участващите групи и ин. 

изпълнители при НЧ “Христо Ботев-1928 г.” с.Копаница, Община Радомир, Пернишка 

област 

 

        V.Награда на Настоятелството на НЧ „Чичо Стоян село Дивотино 

 диплом и парична награда от 50 лв.  се присъжда на участващите групи, формации и 

ин.изпълнители при НЧ “Просвета” град Батановци 

 

 



 
             Б.КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ ЗА ТРАДИЦИОНЕН ФОЛКЛОР: 

 

                             І.Традиционно танцово изкуство: 

І-ва награда – диплом и парична награда от 60 лв. се присъжда на: 

Детска танцова формация  с Ръководител Елена Георгиева-Каменарова при Клуб “Леб 

и вино” и НЧ “Георги Попиванов” село Спатово, Община Сандански 

 

ІІ-ра награда – диплом и парична награда от 50 лв. се присъжда на: 

Детска танцова формация  с Ръководител Снежана Михайлова при НЧ “Архимандрит 

Зиновий” град Радомир, Област Перник 

 

ІІІ-та награда – диплом и парична награда от 40 лв. се присъжда на: 

Детска смесена танцова група “Омайниче” с Ръководител Василка Николова при НЧ 

“Христо Ботев-1928г.” село Копаница, Община Радомир, Пернишка област 

 

                                 ІІ/. Традиционно песенно изкуство:  

                                 А/. Фолклорни певчески групи:  

І-ва награда – диплом и парична награда от 60 лв. се присъжда на:  

Детска фолклорна певческа група “Кралевско изворче” с Ръководител Мариана 

Янкулова при НЧ “Отец Паисий” село Кралев дол, Община Перник 

 

ІІ-ра награда – диплом и парична награда от 50 лева  се присъжда на: 

Детска фолклорна певческа група “Изворски бисерчета” с Ръководители Димана и Боян 

Диманови при НЧ “Отец Паисий-1927 г.” село Извор, Община Радомир, Пернишка 

област  

 

ІІІ-та награда – диплом и парична награда от 40 лв. се присъжда на: 

Детска фолклорна певческа група с Ръководител Анита Василева при НЧ “Владимир 

Димитров-Майстора” село Шишковци, Област Кюстендил 

 

Поощрителна награда – диплом и парична награда от  по 20 лв. се присъжда на: 

      1/.Детска фолклорна певческа група “Звънче” с Ръководител Евтим Михайлов при 

НЧ “Христо Ботев” село Ярджиловци, Община Перник 

      2/. Детска фолклорна певческа група с Ръководител Корнелия Дойчева при НЧ 

“Васил Левски-1916 г.” село Кленовик, Община Радомир, Пернишка област 

 

                                Б.Фолклорни певчески троики, квартети и  шесторки: 

І-ва награда – диплом и парична награда от 40 лв. се присъжда на: 

Детско фолклорно певческо трио с Ръководител Мариана Янкулова при НЧ “П.К. 

Яворов” село Мещица, Община Перник 

 

ІІ-ра награда  - не се присъжда 

 

ІІІ-та награда – диплом и парична награда от 30 лв. се присъжда на: 

     1/. Детски фолклорен певчески квартет “Славей” с Ръководител Лиляна Симова при 

НУ “Архимандрит Зиновий” град Радомир, Пернишка област 

     2/. Детска фолклорна певческа шесторка “Радост” с Ръководител Мария Гърбева при 

Дом за деца “Радост” село Дрен, Община Радомир, Пернишка област  

 



1/Поощрителни награди - диплом и парична награда от по 20 лева се присъжда на: 

    1/. Детска фолклорна певческа шесторка с Ръководител Силвия Владимирова при 

ОЧД “Гюрга Пинджурова” град Трън, Пернишка област 

     2/. Детска фолклорна певческа шесторка “Джумайчета” с Ръководител Иван 

Кацарски при НЧ “Н. Й. Вапцаров” град Благоевград 

 

                                   ІІІ.ЗА НАРОДНИ ОБИЧАИ И РИТУАЛИ: 
І-ва награда  -диплом  и парична награда от 60 лева се присъжда на : 

Детска фолклорна група за народни обичаи с Ръководители Димана и Боян Диманови 

при НЧ “Отец Паисий-1927 г.” село Извор, Община Радомир, Пернишка област 

 за обичая “ЛАЗАРИЦА” 

 

ІІ-ра награда – не се присъжда 

 

ІІІ-та награда – не се присъжда 

 

                  ІV.ЗА ДЕТСКИ НАРОДНИ ИГРИ 

І-ва награда – диплом и парична награда от 50 лева се присъжда на: 

Детска фолклорна група за детски игри с Ръководител Лиляна Сусамова при НЧ 

“Пробуда” село Кладница, Община Перник 

 

ІІ-ра награда – диплом и парична награда от 40 лева се присъжда на: 

Детска фолклорна група за детски игри с Ръководител Галина Здравкова при НЧ 

“Пробуда” кв.Бела вода, град Перник, Община Перник 

 

ІІІ-та награда  - диплом и парична награда от 30 лева се присъжда на: 

Детска фолклорна група за детски игри с Ръководител Румяна Христова при НЧ “Чичо 

Стоян” село Дивотино, Община Перник 

 

                                      V.ЗА СЛОВЕСЕН ФОЛКЛОР: 

І-ва награда  –диплом и парична награда от 50 лева  се присъжда на: 

Детска частна формация за словесен фолклор “Баба Лида и правнуци” с Ръководител 

Лидия Добревска град Брезник, Област Перник  

 

ІІ-ра награда – диплом и парична награда от 40 лева се присъжда на: 

Детска фолклорна група за словесен фолклор с Ръководител: Йорданка Михайлова при 

НЧ “Христо Ботев” кв. Върба, град Радомир, Област Перник 

 

ІІІ-та награда  - диплом и парична награда  от 30 лева се присъжда на: 

Детска фолклорна група за словесен фолклор с Ръководител Ива Стоилова при НЧ 

“П.К. Яворов” село Мещица, Община Перник 

 

Поощрителни наградаи – диплом и парични награди от по 20 лв. се присъждат на: 

    1/. Детска фолклорна група за словесен фолклор с Ръководител Корнелия Дойчева 

при НЧ “Васил Левски-1916 г.” село Кленовик, Община Радомир, Пернишка област 

     2/. МИЛЕН НИКОЛАЕВ МИЛЕНОВ – СОУ “Васил Левски” град Брезник, Област 

Перник 

 

 

 



                В/. КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ ЗА СЪВРЕМЕННО /АВТОРСКО/  
                        ТВОРЧЕСТВО И ИЗКУСТВО 

 

                             І.АНСАМБЛИ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ: 

І-ва награда – диплом и парична награда от 60 лева се присъжда на: 

Танцов ансамбъл “Люлин” с Ръководители: Дарина Владимирова и Мирослав Спасов 

при Културен център “Люлин”, Район “Люлин” град София 

ІІ-ра награда – не се присъжда 

ІІІ-та награда  – диплом и парична награда от  по 40 лева се присъжда на: 
    1/. Детски танцов ансамбъл “Български ритми” с Ръководител Цветан Боянов при НЧ 

“Просвета” кв.Църква, град Перник, Община Перник 

    2/. Детски танцов ансамбъл “Батановче” с Ръководител Йовчо Георгиев при НЧ 

“Просвета” град Батановци, Община Перник 

 

                               ІІ.ТАНЦОВИ КОЛЕКТИВИ И ФОРМАЦИИ: 
І-ва награда – диплом и парична награда от 60 лева  се присъжда на: 

Детски танцов колектив “Господарите на танца” с Художествен Ръководител Красимир 

Димитров при НЧ “Пробуда” село Драгичево, Община Перник 

 

ІІ-ра награда – диплом и парична награда от 50 лева  се присъжда на: 

Детски танцов колектив “Вяра” с Художествен ръководител Иван Иванов при НЧ 

“Христо Ботев” кв.Върба, град Радомир, Пернишка област 

 

ІІІ-та награда  – диплом и парична награда от 40 лева се присъжда на: 

Детски танцов колектив “Невестинче” с Художествен ръководител Васил Василев при 

НЧ “Просвета” село Невестино, Кюстендилска област 

 

Поощрителна награда – диплом и парична награда от 20 лв. се присъжда на: 

Детски танцов колектив с Ръководител Калина Иванова при НЧ “Чичо Стоян” село 

Дивотино, Община Перник 

                             ІІІ.ЗА КЛАСИЧЕСКО БАЛЕТНО ИЗКУСТВО: 

І-ва награда  – диплом и парична награда от 50 лева се присъжда на: 
Детски колектив за класически танци с Балетмайстор Надежда Георгиева при Център 

по изкуствата град Благоевград 

 

ІІ-ра награда – не се присъжда 

 

ІІІ-та награда  – диплом и парична награда от 30 лева се присъжда на: 

Детска танцова формация за класически танци с Ръководители Диброслава Ананиева, 

Мариана Банкова и Галя Панчева при ОДЗ “Радомирче” град Радомир, Област Перник 

 

                               ІV.ЗА МОДЕРНО БАЛЕТНО ИЗКУСТВО: 

І-ва награда – диплом и парична награда от 50 лева се присъжда на: 

Детско студио за модерен балет “Люлин” с Художествен ръководител Даниела 

Кулинска при Културен център “Люлин”, Район “Люлин” град София 

 

ІІ-ра награда – диплом и парична награда от 40 лева се присъжда на: 

Детска танцова формация за модерен балет с Ръководител Росица Русинова при НЧ 

“Просвета” село Кладница, Община Перник 

ІІІ-та награда – не се присъжда 



                

                               V.ЗА ХИП-ХОП И УЛИЧНИ ТАНЦИ: 

І-ва награда – диплом и парична награда от 60 лева се присъжда на: 

Детска танцова формация “Екстрийм шоу” с Художествен ръководител 

Кирил Костадинов при Арт академия “Утринна звезда” град Перник 

 

ІІ-ра награда – не се присъжда 

 

ІІІ-та награда – не се присъжда 

 

 

                           VІ.ЗА БУФОСИНХРОНАДА И ХУМОР: 

 

І-ва награда– диплом и парична награда от 50 лева се присъжда на: 

Детска формация за буфосинхронада с Ръководител Красимир Кирилов 

при НЧ “Архимандрит Зиновий” град Радомир, Пернишка област 

 

ІІ-награда – диплом и парична награда от 40 лева се присъжда на: 

Детско хумористично фолклорно дуо за словесен фолклор: 

Митка Георгиев-12 г. и Елиза Николова-12 г. за “Компютърни баби” при 

НЧ “Васил Левски” село Рударци, Община Перник 

 

ІІІ-та награда – диплом и парична награда от 20 лв. се присъжда на: 

Детска хумористично фолклорно дуо за словесен фолклор: 

Анжело Стоянов – 13 г. и Мартин Карамфилов – 13 г. за “Ахилесов и 

Тазобедров” при НЧ “Чичо Стоян”  и ОУ “Св.св. Кирил и Методий” село 

Дивотино, Община Перник 

 

                VІІ.ЗА СЪВРЕМЕННО ПЕСЕННО ИЗКУСТВО 

                     А.Народни хорове: 

 

І-ва награда – диплом и парична награда от 80 лева се присъжда на: 

Детски народен хор “Венче” с Художествен ръководител Верка 

Момчилова при НЧ “Миньор” град Перник, Община Перник 

 

ІІ-ра награда – диплом и парична награда от 60 лева се присъжда на: 

Детски народен хор “Мрачанче” с Художествен ръководител Лиляна 

Симова при НУ “Архимандрит Зиновий” град Радомир, Област Перник 

 

ІІІ-та награда – не се присъжда 

 

 

 



                      Б.За вокални групи: 

 

 І-ва награда – диплом и парична награда от 40 лева се присъжда на: 

  ОК „Дворец на културата” гр.Перник,ДВГ „Ванила” с Художествен 

ръководител Петър Симеонов 

ІІ-ра награда  – диплом и парична награда от 30 лева се присъжда на: 

  ХІІІ ОУ гр.Перник ДВГ”Фатал” с Художествен ръководител Зоя Асенова 

ІІІ-та награда  – диплом и парична награда от 20 лева се присъжда на:  

НЧ „Светлина” и 86 ОУ кв.Владая гр.София с Художествен ръководител  

Любомира Тодорова 

 

                Журито изказва благодарност на организаторите на детския 

празник „Чичо Стоян” за отличното организиране и провеждане на 

ХVІ-ия Регионален детски празник „Чичо Стоян”-Дивотино,2010 

 

                ЖУРИ: 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................................ 

                                           /Ст.н.с.ІІст.д-рНаталия Рашкова/ 

 

             ЧЛЕНОВЕ: 

                                    1........................................... 

                                            /Елена Огнянова/ 

 

                                    2........................................... 

                                         /Милчо Георгиев/ 

 

                                   3........................................... 

                                        /Емилия Максимова/ 

 

                                    4......................................... 

                                         /Василка Дерегачова/ 

 

 
 


