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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 
 Днес, 1 юли 2018 г., се проведе заседание на журито на IX-ия  

Национален фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд“, в състав:  

 Председател: доц. д-р Валентина Ганева-Райчева – фолклорист, 

представител на Института за етнология и фолклористика с Етнографски 

музей към Българската академия на науките.  

 Членове: 1. Петър Георгиев – народен певец.  

 2. Йордан Терзиев – хореограф. 

 Конкурсната програма на фестивала започна в 9:30 часа на 30 юни 2018 

г. и завърши в 20:00 часа на 1 юли 2018 г.  

 След обсъждане, журито взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 
 В Първи раздел „Автентичен фолклор“ се присъждат следните 

награди: 

  1. Категория Певчески групи – 1-ва възрастова група:  

Първа награда и Златен медал се присъжда на Детска фолклорна група 

„Мезек” при Народно читалище „Изгрев-1921” село Мезек, общ. 

Свиленград.  

 Втора награда и Сребърен медал не се присъжда. 

 Трета награда и Бронзов медал не се присъжда. 

 

 2. Категория Певчески групи – 2-ра възрастова група 

Първа награда и Златен медал се присъжда на Певческа група 

„Перуника” при Народно читалище „Светлина-1905“ село Горно Сахране, 

общ. Павел баня. 

Първа награда и Златен медал се присъжда на Певческа група 

„Върбински извори” при Народно читалище „Братан Шукеров-1953“ село 

Върбина, общ. Мадан. 

Първа награда и Златен медал се присъжда на Певческа група при 

Народно читалище „Бяло море-1928“ село Черничево, общ. Крумовград. 

Първа награда и Златен медал се присъжда на Група за изворен фолклор  

при Народно читалище „Йордан Йовков-1941“ село Змеево, общ. Балчик. 

Първа награда и Златен медал се присъжда на Група за автентичен 

фолклор „Тракийска памет” при Пенсионерски клуб „Пристанище Бургас“ 

град Бургас. 
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Първа награда и Златен медал се присъжда на Певческа група за 

автентичен фолклор при Народно читалище „Пробуда-1928“ село Устрем, 

общ. Тополовград. 

Първа награда и Златен медал се присъжда на Коледарска група при 

Народно читалище „Васил Левски-1934“ село Радовец, общ. Тополовград. 

Първа награда и Златен медал се присъжда на Мъжка фолклорна група 

„Мезек” при Народно читалище „Изгрев-1921“ село Мезек, общ. 

Свиленград. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Фолклорна певческа 

група при Народно читалище „Светлина-1929”  село Черепово, общ. 

Харманли.  

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Певческа група при 

Народно читалище „Захарий Княжески-1931“ село Княжево, обл. Стара 

Загора. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Певческа група при 

Клуб на пенсионера „Пейо Пеев“ град Гълъбово. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Мъжка певческа група 

при Клуб на пенсионера „Пейо Пеев“ град Гълъбово. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Певческа група 

„Кардарина” при Народно читалище „Победа-2014“ село Горичене, общ. 

Шабла. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Певческа група при 

Народно читалище „Стоян Заимов-2016“ село Стоян-Заимово, общ. Чирпан. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Група за автентичен 

фолклор „Тракийка” при Народно читалище „Развитие-1928“ село Сива 

река, общ. Свиленград. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Женска певческа група  

при Народно читалище „Развитие-1912“ село Опан, обл. Стара Загора. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Група за автентичен 

фолклор при Народно читалище „Развитие-1903” село Славяново, общ. 

Харманли. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Певческа група 

„Българка” при Народно читалище „Съединение-1875” град Съединение. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Певческа група при 

Народно читалище „Васил Левски-1933” град Свиленград, кв. Капитан 

Петко войвода.  

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Певческа група при 

Народно читалище „Светлина-1927” село Райкова могила, общ. 

Свиленград.  

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Певческа група за 

автентичен фолклор при Народно читалище „Отец Паисий-1925” село 

Левка, общ. Свиленград.  
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  3. Категория Пеени хора: 

Първа награда и 3латен медал се присъжда на Група за пеени хора при 

Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1912” село Малко градище, 

общ. Любимец.  

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Певческа група 

„Родолюбие”при Народно читалище „Пробуда-1930“ село Навъсен, общ. 

Симеоновград. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Певческа група при 

Народно читалище „Бяло море-1928” село Черничево, общ. Крумовград.  

 

  4. Категория Народни обичаи: 

Първа награда и Златен медал се присъжда на Групата за народни 

обичаи „Огнени сърца” при Народно читалище „Народна просвета-1908“ 

село Смоляновци, общ. Монтана. 

 Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Група за народни 

обичаи при Народно читалище „Кирил и Методий-1927“ село Боряна, обл. 

Варна. 

 Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Група за народни обичаи 

при Народно читалище „Васил Левски“ село Българин, общ. Харманли. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Група за народни обичаи 

при Клуб на пенсионера „Пандо Ванчев“ село Узунджово, общ. Хасково. 

 

  5. Категория Словесен фолклор: 

Първа награда и Златен медал се присъжда на Зоя Найденова от село 

Рударци, общ. Перник. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Калушка Василева 

Василева от град Дългопол, обл. Варна. 

 

  6. Категория Индивидуални изпълнения – 1-ва възр. група: 

Първа награда и Златен медал се присъжда на Божидар Пламенов Дачев 

от село Мезек, общ. Свиленград.  

Първа награда и Златен медал се присъжда на Веселина Пламенова 

Дачева от село Мезек, общ. Свиленград. 

 Първа награда и Златен медал се присъжда на Моника Димитрова 

Вълкова от град Бургас. 

Първа награда и Златен медал се присъжда на Мария Панайотова Стойчева 

от град Бургас. 

 Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Виктория Тончева 

Танева от град Свиленград с художествен ръководител Виолета Карапеева.  

 Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Жулиета Янчева 

Георгиева от село Крепост, общ. Димитровград.  
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  7. Категория Индивидуални изпълнители – 2-ра възр. група: 

Първа награда и Златен медал се присъжда на Валя Язенова Дъбова от 

село Буково, общ. Мадан. 

Първа награда и Златен медал се присъжда на Славчо Кичуков от село 

Буково, общ. Мадан.  

Първа награда и Златен медал се присъжда на Трифон Георгиев 

Трендафилов от село Лозен, общ. Любимец.  

Първа награда и Златен медал се присъжда на Георги Куртев от село 

Доситеево, общ. Харманли.  

Първа награда и Златен медал се присъжда на Женя Петрова 

Арабаджиева от град Пловдив.  

Първа награда и Златен медал се присъжда на Гинка Мъжгълова от град 

Бургас.  

Първа награда и Златен медал се присъжда на Йоранка Ялъмова от град 

Бургас.  

Първа награда и Златен медал се присъжда на Мария Патишева от село 

Сладун, общ. Свиленград.  

 Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Анка Бинева от град 

Димитровград.  

 Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Дует „Яворова сълза” 

от град Чирпан. 

 Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Теменужка Кърджева от 

село Обручище, общ. Гълъбово.  

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Славка Иванова Лазарова 

от село Горски извор, общ. Димитровград. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Георги Желев Михайлов 

от село Оряхово, общ. Любимец. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Елена Георгиева 

Бамбалова от град Любимец. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Руса Стойчева Колева от 

село Оряхово, общ. Любимец. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Стоил Йорданов 

Михленов от село Орешец, общ. Харманли. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Райна Вълчева от село 

Орешец, общ. Харманли. 

 

 

 

 

   

В конкурса за най-красива народна носия, журито присъди следните 

дипломи: 

 Народно читалище „Развитие-1903” село Славяново, общ. Харманли.   
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 село Змейца, общ. Доспат.  

 Народно читалище „Братан Шукеров-1953” село Върбина, общ. Мадан. 

 Народно читалище „Народна просвета-1874” село Ресен, общ. Велико 

Търново. 

 Народно читалище „Родопска искра-1880” град Чепеларе. 

 Народно читалище „Светлина-1928” село Мамарачево, обл. Ямбол. 

 Клуб на пенсионера село Крапец, общ. Шабла. 

 Народно читалище „Христо Ботев-1928” село Иваново, общ. Харманли. 

 Народно читалище „Светлина-1914” село Орешец, общ. Харманли. 

 Народно читалище „Просвета-1948” и Пенсионерски клуб село 

Козарево, обл. Ямбол. 

 Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1896” град Дългопол, обл. 

Варна.  

 

 

Във Втори раздел „Обработен фолклор“  се присъждат следните 

награди, както следва: 

 

1. Танцови състави и клубове – 1-ва възр. група, I етап: 

 Първа награда и Златен медал се присъжда на Танцов клуб „Габра” при 

Народно читалище „Стоян Богданлийски-1931“ село Габра, обл. Софийска. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Танцов клуб 

"Карамфилчето" при Народно читалище „Пробуда-1914” град Ивайловград. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Детска танцова група 

„Тракийчета” при Народно читалище „Васил Левски“ село Българин, общ. 

Харманли. 

 

2. Танцови състави и клубове – 1-ва възр. група, II етап: 

 Първа награда и Златен медал се присъжда на Младежки танцов състав 

към клуб за народни танци „Ритми” при Народно читалище „Никола 

Йонков Вапцаров-1896“ град Дългопол, обл. Варна. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Танцов клуб 

"Карамфилчето" при Народно читалище „Пробуда-1914” град Ивайловград. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Детски танцов състав 

„Камчийче” при Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1896“ град 

Дългопол, обл. Варна.  

 

 

 

 

3. Танцови състави и клубове – 2-ра възр. група, I етап: 

 Първа награда и Златен медал се присъжда на Клуб за народни хора 

"Весело хоро" град Велики Преслав, обл. Шумен. 
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 Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Танцов клуб 

"Детелина" при Народно читалище „Отец Паисий-1930” село Величково, 

общ. Пазарджик. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Танцов състав 

„Пчелински извор“ при Народно читалище „Просвета-1913” село Пчелин, 

обл. Софийска.  

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Танцов състав 

„Ивановци” при Народно читалище „Христо Ботев-1928“ село Иваново, 

общ. Харманли. 

 

4. Танцови състави и клубове – 2-ра възр. група, II етап: 

 Първа награда и Златен медал се присъжда на Младежки танцов състав 

при Народно читалище „Пробуда-1927” село Бозвелийско, обл. Варна. 

 Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Танцов клуб „Българска 

усмивка” град Благоевград. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Танцова група към 

Фолклорен ансамбъл „Орфей” при Народно читалище „Родопска искра-

1880” град Чепеларе.  

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Фолклорна танцова 

формация „Тракийци” град Харманли.  

 

5. Народни хорове и камерни състави: 
Първа награда и Златен медал се присъжда на Певческа група при Клуб 

на пенсионера село Крапец, общ. Шабла.    

Първа награда и Златен медал се присъжда на Вокална група „Зора 

Зорница” при Народно читалище „Зора-1982” град Хасково. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Певческа група 

„Камчийски гласове” при Народно читалищет „Кирил Господинов-1903” 

село Гроздьово, обл. Варна.  

Трета награда и Бронзов медал не се присъжда.  

 

 

Специалните награди и за двата раздела на фестивала, журито 

присъжда, както следва: 

 

Специална награда на Председателя на Организационния комитет на 

фестивала и Златна статуетка се присъжда на Народно читалище „Васил 

Левски-1968“ село Рударци, общ. Перник. 

  

 Специална награда на журито и Златна статуетка се присъжда на 

Народно читалище „Народна просвета-1874” село Ресен, общ. Велико 

Търново.   
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Специална награда на Председателя на Народно читалище „Просвета-

1925“ село Лозен, обл. Хасково и Златна статуетка се присъжда на Народно 

читалище „Изгрев-1928” село Сладун, общ. Свиленград.  

 

Специална награда на Председателя на Народно читалище „Просвета-

1925“ село Лозен, обл. Хасково и Златна статуетка се присъжда на Народно 

читалище „Пробуда-1927” село Бозвелийско, обл. Варна.  

 

Специална награда за цялостно представяне и Златна статуетка се 

присъжда на Школата за народно пеене с художествен ръководител Руси 

Стайков, при Народно читалище „Дружба-1870” град Харманли..   

 

Специална награда за съхраняване и съживяване на наследени културни 

традиции и Златна статуетка на Института за етнология и фолклористика с 

Етнографски музей при Българската академия на науките се присъжда на 

Народно читалище „Светлина-1929“ село Сваленик, обл. Русе. 

 

Специална награда Кмета на село Лозен и Златна статуетка се присъжда 

на Народно читалище „Иван Вазов-1999“ град Мадан. 

 

Специална награда на Кмета на Община Любимец и Златна статуетка се 

присъжда на село Браница, общ. Харманли.  

 

Специална награда за най-емоционално представяне и Златна статуетка 

се присъжда на Мъжка фолклорна група „Змейчани” село Змейца, общ. 

Доспат.  

 

Специална награда на месокомбинат „Бурденис” Свиленград се 

присъжда на Народно читалище „Архимандрит Доситей-1908” село 

Доситеево, общ. Харманли. 

 

Специална награда на месокомбинат „Бурденис” Свиленград се 

присъжда за представяне на обичая „Ивановство (Побратимяване)”, на 

Народно читалище „Просвета-1948” и Пенсионерски клуб село Козарево, 

обл. Ямбол. 

 

 

 

Специална награда на месокомбинат „Бурденис” Свиленград се 

присъжда за представяне на обичая „Рязане на брада”, на Народно 

читалище „Иван Вазов-1941” село Срацимир, общ. Силистра. 
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 Приз на фестивала журито присъжда на Народно читалище „Родопска 

искра-1880” град Чепеларе.  

 

 Журито единодушно взе решение да не предоставя писмени или устни 

рецензии относно изпълненията на участниците.  

 Настоящият протокол да се публикува в сайта на фестивала.  

 

 

 

 

с. Лозен, общ. Любимец  Председател на ОК  

01.07.2018 г.              на фестивала:  

 

 

             /Христо Янъков/ 

 
  


