
ПРОТОКОЛ 

На 24 и 25.06.2011г. на откритата естрада в парка на с.Дрен,Община 

Радомир се проведе   

Единадесетия национален детски фоклорен фестивал с международно 

участие  

„ Слънце Иде…”-Дрен 2011г. 

Фестивалът се провежда под патронажа на Областния управител инж. 

Иво Петров. 

Детският фестивал бе журиран от жури в състав: 

Председател:  доц. д-р Валентина Ганева-Райчева –фолклорист от Институт за 

етнология и фолклористика при БАН. 

Членове : 1.) д-р на изкуствознанието Веселка Николова –музиколог-

фолклорист. 

      2.) Милчо Георгиев –хореограф-фолклорист – старши експерт сектор 

„Култура „ при Община Перник. 

На фестивала се представиха 52 детски фолклорни певчески,  

музикални танцови групи и формации ,групи за словесен фолклор и 

индивидуални изпълнители (певци, инструменталисти, разказвачи и 

хумористи за традиционно и съвременно изкуство), както и 106 

индивидуални изпълнители от 6 области - Пернишка, Софийска, 

Кюстендилска, Благоевградска, Пазарджишка и Старозагорска. 

Участниците в двата конкурсни дни са представители на : 12 общински 

центъра: Перник, Радомир, Брезник,  Ковачевци, София град – район 

„Младост”, район „Люлин”, Кюстендил, Бобов дол, Сандански, Петрич, 

Разлог, Пазарджик, Казанлък. 
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Голямата награда 

 Плакет , диплом и парична награда в размер на 200 лева за цялостно 

представяне се присъжда на  танцова формация „Загоровче”-

гр.Септември,обл.Пазарджик 

 Ръководител:Йордан Зеленогоров 

 

Специални награди 

Специалната награда  на инж.Иво Петров в размер на 200 лева за 

цялостно представяне се присъжда на: танцовите формации „Омайниче”  

и „Мераклийче” при НЧ „Христо Ботев 1928”-с.Копаница,общ.Радомир. 

Ръководител:Василка Николова 

 Специалната награда на кмета на с. Дрен – диплом и парична 

награда в размер на 50 лв. се присъжда на Лиляна Симова - 

ръководител на фолклорни певчески формации  гр.Радомир 

 Специална награда на НЧ „ Благой Попов – 1927” с. Дрен – диплом и 

парична награда в размер на 50 лв. се присъжда на Група за 

словесен фолклор ОУ „Христо  Смирненски „гр.Радомир  с 

ръководител Румяна Давидкова 

 

 Диплом и парична награда в размер на 80 лева на художествени 

ръководители за най- добри постижения се присъжда на  Димана и 

Боян Боянови 

 

За цялостно  представяне 

Награди в размер на 80 лв.се присъждат на три селища: 

с.Извор ,обл.Перник НЧ „Отец Паисий 1927” 

с.Шишковци,обл.Кюстендил НЧ „Владимир Димитров-Майстора”          2 

гр.Разлог,обл.Благоевград НЧ „15 септември 1903-1909”- 

 



 

А/ За песенно фолклорно изкуство  

I Традиционен фолклор-първа възрастова група 

 

 

Първа награда – диплом и парична награда в размер на 50 лева  се 

присъжда на:  

1. Певческа група „Кукуряче”-НЧ „Благой Попов-Дрен   общ.Радомир 

        2. Певческа група при НЧ „Отец Паисий 1927”-                                        

с.Извор  общ.Радомир 

 

Втора награда – диплом и парична награда с размер на   40 лв.   се 

присъжда на певческа група  „Радост”при НЧ”Благой Попов”-Дрен. 

 

Трета награда - диплом и парична награда с размер на   20 лв.   се 

присъжда на  трио „Граово”при НЧ „Васил Левски 1968”-с.Рударци. 

 

II Традиционен фолклор-втора възрастова група   

 

Първа награда – диплом и парична награда в размер на    50 лв.  се 

присъжда на „Радомирче”при НЧ „Напредък 1895”-гр.Радомир 

 

Втора награда – диплом и парична награда с размер на   40 лв.   се 

присъжда на  

1. женска камерна група при НЧ”Просвета”-гр.Бобов дол   

2.  мъжка камерна група при НЧ”Просвета”-гр.Бобов дол   

3.фолклорна група при НЧ „Миньор”-гр.Бобов дол (5 момичета ) 

 

  Трета награда - диплом и парична награда с размер на   20 лв.   се 

присъжда на:  

1. вокална група при НЧ „Васил Друмев”-гр.София 

2.група „Стримона”при НЧ „Асклепион”-гр.Кюстендил                       3 

3.група при НЧ „Слово 1922”-с. Петрово  

 



 

 

Г/ Словесен фолклор , детски игри , наричания , броенки , залъгалки , 

гатанки , пословици  

 

Първа награда – диплом и парична награда в размер на   50 лв.   се 

присъжда на: 

1. Детска група Пазители на традицията  НЧ”Слово”, с. Петрово, 

общ.Сандански  

 

2. Детска фолклорна група „Граовче” НЧ „Хр.Ботев”, с.Ярджиловци  

общ.Перник 

 

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

общ.Радомир 

 

 

4. Детска група при НЧ  „Пробуда”, с.Кладница  общ.Перник 

 

5. НЧ „Пробуда”, кв.Бела вода, гр.Перник 

       2. За съвременен обработен фолклор : 

А/ певчески групи -обработен фолклор : 

I  първа възрастова група  

 Първа награда – диплом и парична награда в размер на   50 лв.   се 

присъжда на „Звънче”-с.Струмяни                                                                                          

 

Втора награда – диплом и парична награда с размер на  40 лв.    се 

присъжда на НЧ „Просвета”-гр.Бобов дол  

 

Трета награда - диплом и парична награда с размер на   20 лв.   се 

присъжда на  НУ „Зиновий”-гр.Радомир(5 момичета) 

ПООЩРЕНИЕ-Коледарска група при НЧ „Селска Пробуда 

1904”с.Ковачевци в размер на 10 лв. 

II  Втора възрастова група  



 

Първа награда – диплом и парична награда в размер на   50 лв.   се 

присъжда на Школа по народно пеене-гр.Бобов дол 

  

Втора награда – диплом и парична награда с размер на  40 лв.    се 

присъжда на фолклорна тройка 

При НЧ „Христо Ботев 1928”-с.Копаница 

 

Трета награда - диплом и парична награда с размер на   20 лв.   се 

присъжда на фолклорно трио при НЧ „Чичо Стоян 1927”-с.Дивотино  

Б/ Народни оркестри 

А/Златни медали ОРКЕСТЪР   „Коко Бенд”при 144 СОУ „Народни 

Будители”-гр.София  

В /За ансамбли : 

Първа награда – диплом и парична награда в размер на   60 лв.   се 

присъжда на детски танцов ансамбъл „Веселяче”-гр.Симитли 

ръководители: Калина и Любомир Мариянски. 

 

Втора награда – диплом и парична награда с размер на   50 лв.   се 

присъжда на детски танцов ансамбъл „Гайтан”-с.Първомай общ.Петрич  

ръководител:Йордан Николов 

 

Трета награда – не се присъжда 

Г/Танцови колективи 

Първа възрастова група 

Първа награда – диплом и парична награда в размер на   60 лв.   се 

присъжда на: 

1.детски танцов колектив „Майсторите на танца” при НЧ „Пробуда 

1922”с.Драгичево общ.Перник ръководители:Красимир Димитров   

                           Владислав Тодоров 

2.детски танцов колектив „Веселяче”при НЧ „Култура 1932” гр.Кресна 

обл.Благоевград 

ръководител:Любомир Мариянски 



Втора награда – диплом и парична награда с размер на   50 лв.   се 

присъжда на: 

1. детски танцов колектив  при НЧ „Будител”с.Струмяни 

обл.Благоевград 

2. детски танцов колектив „Майсторите на танца” при НЧ „Христо 

Ботев 1928” кв.Върба, гр. Радомир 

ръководител: Станислав Станимиров 

Трета награда – диплом и парична награда в размер на 30 лв. се 

присъжда на: 

Детски танцов колектив ”Алена шевица”  гр. Петрич 

ръководител: Димитрина Георгиева 

  Поощрителна награда – диплом и парична награда в размер на 20 лв. 

се присъжда на: 

Детски танцов колектив при НЧ”Напредък 1895”гр. Радомир 

Ръководител: Снежана Михайлова 

Втора възрастова група 

Първа награда - диплом и парична награда в размер на 60 лв. се 

присъжда на: 

 Танцов колектив при НЧ”Миньор 2006” гр.Бобов дол 

Ръководител: Асен Колев 

3. Индивидуални изпълнители  

Награди в размер на 10 лв. се присъждат на следните 

разкавачи: 

Даяна Тодорова –гр.Радомир 

Симона Здравкова- с.Ярджиловци, общ.Перник 

Христина Викторова- с.Ярджиловци, общ.Перник 

Ангел Ангелов- с.Стефаново, общ.Радомир 

Валентин Илиев - с.Стефаново, общ.Радомир 

Певци 



А/Златни медали  Петя Михайлова-с.Студена  

                                   Михаела Стойнева-с.Шишковци 

                                   Габриела Георгиева-с.Кладница      

                                   Славея Бумбарова-с.Извор 

                                   Божидар Андреев-с.Копаница 

                                 Цветомира Светославова-гр.Радомир 

                                 Гергана Георгиева-с.Струмяни 

                                 Ралица Кирилова-с.Велковци 

                                 Виктория Николова-с.Стефаново  

                                 Боряна Андреева-гр.Радомир 

                                 Нелина Славкова-гр.Радомир 

                                Моника Христова-гр.Бобов дол   

Б/Сребърни медали  Шермин Неин Асан-с.Ясеново,Казанлък 

                                        Ирина Методиева-с.Кленовик                             

 

В/ Бронзови медали Ивет  Николова-гр.Бобов дол    

                                        Мария Димитрова-с.Кладница 

ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ 

А/Златни медали  Николай Маринов-гайда-гр.София 

                                  Божидар Христо-гъдулка-гр.София 

                                  Тони Маринов-тамбура-гр.София 

Б/Сребърни медали  Емануил Цонев-свирка-гр.София 

В/ Бронзови медали  Ивет Николова и Виктория Добрева-тамбури-гр.Бобов 

дол 

Разказвачи 



Даяна Тодорова – ДУ „Хр. Смирненски”, гр. Радомир 

Симона Здравкова, Христина Викторова – НЧ „Хр. Ботев”, с. Язджиловци, общ. 

Перник 

Ангел Ангелов, Валентин Илиев – НЧ „Напредък” с. Стефаново, общ. Радомир 

Симона Бедрозова, Светла Филипова от с. Мирково, обл. София 

Г/ Предметни награди осигурени от фирма „ Сани – конс „ за производство на 

царевични и пшенични продукти Зайо – Байо – 20  награди 

Жури : 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                          / доц. д-р Валентина Райчева / 

ЧЛЕНОВЕ : 

1. 

/ д-р на изкуствознанието Веселка Николова / 

2. 

/ Милчо Георгиев / 


