
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

 Днес, 31.10.2009 година в Тържествената зала на Минна дирекция в 

град Перник се проведе вторият регионален фестивал на фолклорното 

слово „Разказвачи” – Перник 2009. 

 Фестивалът бе журиран от жури в състав: 

Председател:  доц.д-р Албена Георгиева – Фолклорист  

    Институт за фолклор при БАН-София 

Членове:  1. Елена Огнянова – писател-фолклорист 

   Почетен гражданин на Перник 

   2. Цветана Манова – етнолог 

   Регионален исторически музей-Перник 

 

 Във фестивала взеха участие  277 участници от пет областни 

центъра: Пернишка, Кюстендилска, София град и София област; 10 

общини: Възраждане, Пирдоп, Долна Баня, Елин Пелин, Кюстендил, 

Невестино, Перник, Радомир, Брезник и Земен; с представители на 28 

народни читалища, 1 център за работа с деца, 2 дом на културата, 2 детски 

градини, 1 начално училище, 1 средно училище и 1 частна формация. 

Общо участници за І-ва група до 18 години – 179, а ІІ-ра възрастова група 

– 98. 

  

След обстойно журиране журито присъди следните награди: 

 І. Голямата награда на фестивала 

 На Кмета на община Перник – за цялостно представяне: парична 

награда от 100лв, диплом и плакет се присъжда на детска фолклорна група 

за словесен фолклор при НЧ”В.Левски”, с.Рударци, област Перник с 

ръководител Надежда Стаменкова. 

 ІІ. Награда на Настоятелството на НЧ”Миньор”, гр.Перник 

 Парична награда от 80 лв, диплом и плакет се присъжда на Детска 

фолклорна група за словесен фолклор ОУ”Хр.Смирненски”, гр. Радомир 

област Перник с ръководител Румяна Давидкова. 

 А/ Първа група до 18 годишна възраст: 

 Първа награда: 

 В размер на 60 лв, плакет и диплом се присъжда на Детска 

фолклорна група за словесен фолклор НЧ”Просвета с.Ваксево, община 

Невестино, област Кюстендил с ръководител Теменужка Ангелова. 



  

Втора награда: 

В размер на 40 лв, плакет и диплом се присъжда на: 

1. Частна фолклорна формация за словесен фолклор, гр. Брезник, 

област Перник с ръководител Лидия Добревска 

2. Детска фолклорна група за словесен фолклор при 

НЧ”Просвещение” гр.Брезник, област Перник с ръководител 

Магда Георгиева 

Трета награда: 

В размер на 30 лв, плакет и диплом се присъжда на Детска 

фолклорна група за словесен фолклор при НЧ”Отец Паисий” с.Мусачево, 

община Елин Пелин, област София с ръководител Радка Арнаудова 

Плакет и диплом се присъжда на: 

1. Детска фолклорна група за словесен фолклор при НЧ”Хр.Ботев” 

кв.Върба, гр.Радомир, област Перник с ръководител Йорданка 

Михайлова 

2. Детска фолклорна група за словесен фолклор при СОУ”Саво 

Савов” гр.Пирдоп, област София с ръководител Райна Тотева 

3. Детска фолклорна група за словесен фолклор при 89ЦДГ с. 

Мрамор, община „Връбница”, София град с ръководител Руска 

Дросева 

4. Емилиян Емилов Матеев на 6 години - разказвач при НЧ”Отец 

Паисий” с.Извор, община Радомир, област Перник 

5. Милен Николаев Миленов на 17 години, град Брезник, област 

Перник 

 

Б/ Втора група над 18 годишна възраст: 

Първа награда в размер на 50лв, плакет и диплом – за цялостно 

представяне – участници при НЧ”Бл.Гебрев” с.Друган, община Радомир, 

област Перник 

Втора награда в размер на 40лв, плакет и диплом – за цялостно 

представяне – участници при НЧ”Хр.Ботев” с.Копаница, община Радомир, 

област Перник 

Трета награда в размер на 30лв, плакет и диплом – за цялостно 

представяне – участници при НЧ”Ас.Златаров” с.Пещера, община Земен, 

област Перник 

 



 

Плакет и диплом се присъжда на: 

1. Фолклорно дуо Любка Кирилова Тасева и Галина Йорданова 

Здравкова при НЧ”Елин Пелин” и НЧ”Пробуда” кв.Бела вода, 

град Перник, област Перник 

2. Женска фолклорна група за словесен фолклор при 

НЧ”Трудолюбие”, с.Боснек, област Перник с ръководител Роза 

Панкева 

3. Здравка Илиева Витанова – 80г. – разказвачка и баячка при 

НЧ”Хр.Ботев”, с. Люлин, област Перник 

4. Райка Здравкова Доколенкова – 65г. – разказвачка НЧ”Евлоги 

Агайн” с.Владимир, община Радомир, област Перник 

5. Фолклорно дуо Гана Рачева Давидкова-62г. и Куневка Петрова 

Войнова-70г. – разказвачки при НЧ”Чичо Стоян” с.Дивотино, 

област Перник 

 

 

ЖУРИ: 

 

Председател:  

Доц.д-р Албена Георгиева 

 

Членове: 

Цветана Манова 

Елена Огнянова 

 

 

 


