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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

 Днес, 12 юни 2022 г., се проведе заседание на журито на XI-то 

издание на Националния 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. Розалина Гогова – етнограф;  

2. Петър Георгиев – народен певец; 

 3. Йордан Терзиев – хореограф; 

 4. Божидар Чолаков – представител на Българското национално 

радио.  

 Конкурсната програма на фестивала започна в 11:00 часа на 11 юни 

2022 г. и завърши в 17:00 часа на 12 юни 2022 г.  

 След обсъждане, журито взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 В Първи раздел „Автентичен фолклор“ се присъждат следните 

награди: 

 Категория Певчески групи – 1-ва възр. група  

Първа награда, Златен медал и парична премия се присъжда на 

Фолклорна формация "Аглея" с ръководител Пламена Господинова, при 

Народно читалище „Д. П. Сивков-1870“ град Нова Загора. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Школа по народно 

пеене с ръководител Руси Стайков, при Народно читалище „Дружба-1870” 

град Харманли. 
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Трета награда и Бронзов медал не се присъждат. 

  

Категория Певчески групи – 2-ра възр. група 

Първа награда, Златен медал и парична премия се присъжда на Група 

за автентичен фолклор "Доситеевски напеви" при Народно читалище 

„Архимандрит Доситей-1908“ село Доситеево, общ. Харманли. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Група за автентичен 

фолклор, при Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1924” село 

Елена, общ. Хасково.  

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Фолклорна група 

"Искра" с ръководител Ивелина Гогова, при Народно читалище „Искра-

1928“, село Цар Самуил, обл. Силистра. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Група за автентичен 

фолклор "Тракийка" с ръководител Руси Стайков, при Народно читалище  

„Христо Ботев-1928“ село Иваново, общ. Харманли. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Смесена битова 

група, с ръководител Кичка Анестиева, при Народно читалище  „Ангел 

Величков-1902“ село Росен, общ. Созопол. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда Певческа група "Янко 

Петров" с ръководител Тонка Узунова, при Пенсионерски клуб „Детелини“ 

село Априлово, общ. Гълъбово. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда Певческа група при 

Пенсионерски клуб „Тополите“ гр. Гълъбово. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда Певческа група с 

ръководител Вася Карамфилова, при Народно читалище „Нов живот-1930“ 

с. Капитан Андреево общ. Свиленград. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда Певческа група при 

Народно читалище „Развитие-1928“ с. Сива река, общ. Свиленград. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Женска фолклорна 

група "Теменуга" с ръководител Катя Кръстева, при Народно читалище 

„Димитър Благоев-1907” град Вълчи дол, обл. Варна. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Фолклорна група 

"Радост", при Народно читалище „Петко Гъбев-1930”, село Могилово, 

общ. Чирпан.  
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Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Народен хор 

"Фолклорна дъга" с ръководител Донка Кожухарова, при Народно 

читалище „Проф. д-р Асен Златаров-1961” гр. Хасково.  

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Певческа група при 

Народно читалище „Васил Левски-1933” гр. Свиленград, кв. Кап. Петко 

войвода.  

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Певческа група за 

автентичен фолклор "Орешенски баби" при Народно читалище „Светлина-

1914” село Орешец, общ. Харманли. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Група за автентичен 

фолклор с р-л Антонина Тодорова, при Народно читалище „Развитие-

1903” село Славяново, общ. Харманли. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Певческа група 

"Иглика" с р-л Стефан Милев, при Народно читалище „Н. Й. Вапцаров-

1961” град Маджарово. 

  Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Певческа група 

"Здравец" с р-л Станко Арабов, при Народно читалище „Искра-2009” село 

Бориславци, общ. Маджарово.   

 

 Категория Народни обичаи: 

Първа награда, Златен медал и парична премия се присъжда на Група 

за пресъздаване на народни обичаи с ръководител Таня Славова, при 

Народно читалище „Пробуда-1924“ село Сърнево, общ. Карнобат. 

 Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Група за народни 

обичаи "Искра" с ръководител Мариана Ангелова, при Народно читалище 

„Искра-2018“ село Изворово, общ. Харманли. 

 Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Група за народни 

обичаи "На мегдана" с ръководител Минка Кънева при Народно читалище 

„Светлина-1929“ село Черепово, общ. Харманли. 
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Категория Индивидуални изпълнения, солисти – 1-ва възр. група: 

Първа награда, Златен медал и парична премия се присъжда на Ивет 

Желева, Народно читалище „Дружба-1870“, град Харманли.  

Първа награда, Златен медал и парична премия се присъжда на 

Никол Михалик, с художествен ръководител Пламена Господинова, ОШИ 

„Илия Аврамов“, при Народно читалище „Д. П. Сивков-1870“ град Нова 

Загора. 

 Първа награда, Златен медал и парична премия се присъжда на 

Фолклорен дует "Новозагорски славейчета" с художествен ръководител 

Пламена Господинова, ОШИ „Илия Аврамов“, при Народно читалище „Д. 

П. Сивков-1870“ град Нова Загора. 

 Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Йехая Димитрова, 

Народно читалище „Архимандрит Доситей-1908“, село Доситеево, общ. 

Харманли.  

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Дарина Христова с 

художествен ръководител Пламена Господинова, ОШИ „Илия Аврамов“, 

при Народно читалище „Д. П. Сивков-1870“ град Нова Загора. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Михаил Добрев, с 

художествен ръководител Руси Стайков, Народно читалище „Дружба-

1870“, град Харманли. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда Никол Стоянова с 

художествен ръководител Руси Стайков, Народно читалище „Дружба-

1870“, град Харманли. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Атанас Димитров 

Народно читалище „Дружба-1870“, град Харманли.  

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Даниела Кръстева 

Народно читалище „Дружба-1870“, град Харманли. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Атанас Чонев от град 

Хасково. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Анна-Мария Паскова, 

с художествен ръководител Пламена Господинова, ОШИ „Илия Аврамов“, 

при Народно читалище „Д. П. Сивков-1870“ град Нова Загора.  
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Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Златомир Димитров, с 

художествен ръководител Руси Стайков, Народно читалище „Дружба-

1870“, град Харманли. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Виктория 

Господинова, с художествен ръководител Руси Стайков, Народно 

читалище „Дружба-1870“, град Харманли. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Кристина 

Господинова, с художествен ръководител Руси Стайков, Народно 

читалище „Дружба-1870“, град Харманли. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Александра Стоянова, 

с художествен ръководител Руси Стайков, Народно читалище „Дружба-

1870“, град Харманли. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Виктория Митева, 

Народно читалище „Георги Тодоров-1940“ с. Владимирово, обл. Добрич. 

 

Категория Индивидуални изпълнители, солисти – 2-ра възр. 

група: 

Първа награда, Златен медал и парична премия се присъжда на 

Трифон Георгиев Трендафилов от село Лозен, общ. Любимец.  

Първа награда, Златен медал и парична премия се присъжда на 

Рисана Кавръкова от село Доситеево, общ. Харманли. 

Първа награда, Златен медал и парична премия се присъжда на 

Веселин Арабаджиев, Народно читалище „Заря-1903“, село Малево, общ. 

Хасково.  

Първа награда, Златен медал и парична премия се присъжда на 

Георги Михайлов от село Оряхово, общ. Любимец.  

 Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Георги Куртев от 

село Доситеево, общ. Харманли.  

 Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Надежда Добрева от 

село Цар Самуил, обл. Силистра. 
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Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Димитър Димитров 

от село Радовец, общ. Тополовград. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Димитър Матев от 

село Лозен, общ. Любимец. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на дует „Яворова сълза“ 

от град Чирпан. 

 

Категория Индивидуални изпълнения, инструменталисти – 1-ва 

възр. група: 

Първа награда, Златен медал и парична премия се присъждат на 

Антонио Пинев, Народно читалище „Просвета-1908“, град Златоград.  

Втора и трета награда не се присъждат. 

 

Категория Индивидуални изпълнения, инструменталисти – 2-ра 

възр. група: 

Първа награда, Златен медал и парична премия се присъждат на 

Веско Славов, Народно читалище „Георги Тодоров-1940“, село 

Владимирово, обл. Добрич. 

Втора и трета награда не се присъждат. 

 

Категория Танцови състави: 

Първа награда, Златен медал и парична премия се присъждат на 

Представителен танцов състав за автентични танци "Главанци" с 

ръководител Веско Славов, Народно читалище „Георги Тодоров-1940“, 

село Владимирово, обл. Добрич. 

Втора и трета награда не се присъждат. 
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В конкурса за най-красива народна носия, журито присъди следните 

дипломи: 

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

 Народно читалище „Исйра-1928” село Цар Самуил, общ. Силистра.  

 Народно читалище „Светлина-1929“ село Черепово, общ. Харманли. 

 Пенсионерски клуб „Детелини” село Априлово, общ. Гълъбово. 

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

Харманли. 

 Народно читалище „Искра-1875”, село Стоил войвода, общ. Нова 

Загора.  

  

Във Втори раздел „Обработен фолклор“  се присъждат следните 

награди, както следва: 

 

Категория Танцови състави и клубове – Първи етап: 

 Първа награда, Златен медал и парична премия се присъжда на 

Танцова школа "Шарени мъниста" при Дом на културата и енергетика, 

град Гълъбово. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Танцов клуб 

"Хармония" с ръководител Ивелина Гогова, при Народно читалище 

„Искра-1928“, село Цар Самуил, обл. Силистра. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Фолклорен танцов 

клуб "Багреница" с ръководител д-р Донка Велчева, при Народно 

читалище „Селска пробуда-1927“, село Крепост, общ. Димитровград. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Танцов клуб 

"Беличанци" с ръководител Весела Петрова, при Народно читалище 

„Просвета-1928“ село Белица, общ. Любимец. 

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Танцова група 

"Китка" с ръководител Димитър Димитров, при Народно читалище 

„Съзнание-1928“ село Голямо Асеново, общ. Димитровград. 
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 Категория Танцови състави и клубове – Втори етап: 

 Първа награда не се присъжда. 

 Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Танцова школа 

"Шарени мъниста" при Дом на културата и енергетика, град Гълъбово. 

Втора награда и Сребърен медал се присъжда на Танцов клуб 

"Инджекьой" с ръководител Стефан Коев, при Народно читалище „Искра-

1875” село Стоил войвода, общ. Нова Загора.  

Трета награда и Бронзов медал се присъжда на Танцов клуб 

"Веселие" с р-л Желязка Янакиева, при Народно читалище „Н. Й. 

Вапцаров-1961” град Маджарово.  

 

Специалните награди и за двата раздела на фестивала, журито 

присъжда, както следва: 

Специална награда на Председателя на Организационния комитет на 

фестивала, Златна статуетка и парична премия се присъжда на 

Пенсионерски клуб "Пейо Пеев" град Гълъбово.  

 Специална награда на журито, Златна статуетка и парична премия се 

присъжда на Тракийско дружество „Яни Попов” град Ивайловград.   

Специална награда на Председателя на Народно читалище 

„Просвета-1925“ село Лозен, обл. Хасково, Златна статуетка и парична 

премия се присъжда на Народно читалище „Васил Левски-1934” село 

Радовец, общ. Тополовград.  

Специална награда за цялостно представяне, Златна статуетка и 

парична премия се присъжда на Народно читалище „Просвета-1908” град 

Златоград.   

Специална награда за съхраняване и съживяване на наследени 

културни традиции, Златна статуетка на Института за етнология и 

фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките 

и парична премия се присъжда на Народно читалище „Пробуда-1930“ село 

Навъсен, общ. Симеоновград. 
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Специална награда за съхраняване и съживяване на наследени 

културни традиции, Златна статуетка на Института за етнология и 

фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките 

и парична премия се присъжда на Народно читалище „Св. Св. Кирил и 

Методий-1912“ село Малко градище, общ. Любимец. 

Специална награда Кмета на село Лозен, Златна статуетка и парична 

премия се присъжда на Народно читалище „Дружба-1870“ град Харманли, 

за Фолклорна формация „Детелини“ с ръководител Стоянка Янкова, 

Фолклорна формация „Гергана“ с ръководител Иван Стойчев и за Народен 

оркестър „Балканско ехо“ с ръководител Иван Стойчев. 

Специална награда на Кмета на Община Любимец, Златна статуетка 

и парична премия се присъжда на Народно читалище „Заря-1903” село 

Малево, общ. Хасково.  

Специална награда за най-емоционално представяне, Златна 

статуетка и парична премия се присъжда на Народно читалище „Искра-

1875” село Стоил войвода, общ. Нова Загора.   

Специална награда на Българското национално радио, Златна 

статуетка, парична премия и студиен запис, се присъжда на Фолклорна 

вокално трио с ръководител Виолета Карапеева, Народно читалище 

„Просвета-1870” град Свиленград. 

 

 Приз на фестивала, купа и парична премия журито присъжда на 

Народно читалище „Георги Тодоров-1940” село Владимирово, обл. 

Добрич.  

 Журито единодушно взе решение да не предоставя писмени или 

устни рецензии относно изпълненията на участниците.  

с. Лозен, общ. Любимец  Председател на ОК  

12.06.2022 г.             на фестивала:  

 

 

          /Христо Янъков/ 

 


