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 Днес, 29.10.2011 година в Тържествената зала на Минна дирекция в 

град Перник се проведе Третият регионален фестивал на фолклорното 

слово „Разказвачи” – Перник 2011. 

  

Фестивалът бе журиран от жури в състав: 

 

Председател:  проф.д-р Албена Георгиева – Фолклорист  

    Институт за етнология и фолклористика при БАН-София 

Членове:  1. Доц.д.р Валя Райчева - Фолклорист 

Институт за етнология и фолклористика при БАН-София 

2. Елена Огнянова – писател-фолклорист 

   Почетен гражданин на Перник 

   3. Цветана Манова – етнолог 

   4. Емилия Максимова – краевед-фолклорист 

 

 Във фестивала взеха участие  230 участници от четири областни 

центъра: Пернишка, Кюстендилска, София град и Пазарджишка. 

 След обстойно журиране журито присъди следните награди: 

 

 

 

Голямата награда на Областен управител: 

 За цялостно представяне, за добре подбран репертоар и 

приемственост на традицията се присъжда на: Фолклорна група „Баба 

Лида с внуци и правнуци”-град Брезник, ръководител:Лидия Добревска 

 

 Наградата на Кмета на Община Перник: 

 За цялостно представяне на двете групи при НЧ”Пробуда-1937г.”, 

с.Кладница, общ.Перник. Ръководители: Лиляна Сусанова и Миронка 

Тодорова 

 



 Специалната награда на НЧ”Миньор 2005”, гр.Перник се присъжда 

на участниците при НЧ”Бл.Гебрев-1905”, с.Друган, общ.Радомир с 

ръководител: Стефка Щрапулина 

  

Специалната награда – плакет, диплом и 80лв. се присъжда на 

Фолклорната група при НЧ”Св.св.Кирил и Методий” с.Оборище, 

общ.Панагюрище, обл.Пазарджик 

 

 

 Индивидуални награди за участници над 18г: 

 Присъждат се две първи награди: 

- плакет, диплом и парична награда /40лв/ на Катина Кралчева 

Стоянова /разказвачка от НЧ”Чичо Стоян – 1927г”, с.Дивотино, 

общ.Перник;  

- плакет, диплом и парична награда /40лв/ на Зоя Мирчева 

Найденова /разказвачка от НЧ”Васил Левски-1968г.”, с.Рударци, 

общ.Перник 

 

Втора награда- плакет, диплом и парична награда /30лв/ се присъжда 

на Петър Рангелов Велев-разказвач от НЧ”Христо Ботев-1928г”, 

с.Копаница, общ.Радомир 

 

Присъждат се две трети награди-  

- плакет, диплом и парична награда /20лв/ се присъжда на Райна 

Методиева Велинова-разказвачка при Туристическо дружество 

„Кракра Пернишки”, гр.Перник 

- плакет, диплом и парична награда /20лв/ се присъжда на Славка 

Стефанова Зарева-разказвачка при НЧ”Христо Ботев-1928г”, 

с.Копаница, общ.Радомир 

 

 

Индивидуални награди за участници до 18г: 

Първа награда- плакет, диплом и парична награда от 40лв не се 

присъжда. 

Втора награда- плакет, диплом и парична награда /30лв/ се 

присъжда на Божидар Димитров-разказвач от НЧ”Просвещение-

1880г”, гр. Брезник 



Трета награда- плакет, диплом и парична награда /20лв/ се 

присъжда на Христина Добрева Викторова-разказвачка при 

НЧ”Христо Ботев-1940г”, с.Ярджиловци, общ.Перник 

 

 

Колективни награди над 18г: 

Първа награда- плакет, диплом и парична награда /80лв/ не се 

присъжда 

 

Втора награда- плакет, диплом и парична награда /50лв/ се 

присъжда на НЧ”Евлоги Агаин”, общ.Радомир 

 

Трета награда-плакет, диплом и парична награда /30лв/ се 

присъжда на НЧ”Крюгер Николов-1922г”, с.Пещера, общ.Земен с 

Ръководител:Стоян Стефанов 

 

 

Колективни награди до 18г: 

Първа награда- плакет, диплом и парична награда /80лв/ се 

присъжда на Детска фолклорна група за словесен фолклор с 

Ръководител Румяна Василева и Даяна Тодорова-баячка и 

разказвачка от ОУ”Христо Смирненски”, гр.Радомир 

 

Присъждат се две втори награди: 

- плакет, диплом и парична награда /40лв/ на Детска група за 

словесен фолклор при НЧ”Христо Ботев-1928г.”, кв.Върба,  

гр.Радомир с Ръководител Йорданка Михайлова 

 

- плакет, диплом и парична награда /40лв/ на Студио „Театър и 

традиции” при Столичен център за работа с деца-гр.София, район 

Надежда с Ръководител Магдалена Ангелова 

 

 

 

 

 

 



 

С плакет и диплом се удостояват: 

1. Исабел Бисерова Богословова-разказвачка при НЧ”Пробуда-

1928г.”, с.Богданов дол 

2. Детска група за словвесен фолклор „Слънче” при 

НЧ”Просвета-1908г” и ОУ”Христо Ботев”, гр.Батановци с 

Ръководители Ана Кирилова и Галина Лозанова 

3. Люба Зафирова Аначкова-разказвачка при НЧ”Наука”, с.Черна 

Гора 

4. Роза Стоилова Захариева-разказвачка при НЧ”Христо Ботев-

1940г.”, с.Ярджиловци 

5. Детска фолклорна група за словесен фолклор при 

НЧ”Просвета-1928г”, с.Ваксево, общ.Невестино, 

обл.Кюстендил 

6. Фолклорно трио при НЧ”В.Левски-1968г”, с.Рударци, 

общ.Перник с Ръководител Емилия Велинова 

 

ЖУРИ: 

 

 

 

Председател:  

/проф.д-р Албена Георгиева/ 

 

Членове: 

1. 

/доц.д-р Валя Райчева/ 

 

2. 

/Елена Огнянова/ 

 

3.  

/Цветана Манова/ 

 

4. 

/Емилия Максимова/ 

 



 

 

 

 

 

 


