
НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА „ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА – БЪЛГАРИЯ” 

 

Подбрани от регионалните журита областни кандитатури, включени за участие в националната 

селекция за 2008 г. 

 

 

 

1.  Област Варна 

            Сфера на НКН – „Традиционно танцуване и детски игри”/ „Традиционно пеене и свирене” 

Кандидатура – „Песни и хора на мегдана” 

Институция - НЧ „Христо Ботев”, с. Кипра, общ. Девня 

Носител – Ансамбъл за автентичен фолклор „Кипра” (ръководител Величка Трушева) 

 

 2. Област Велико Търново 
            Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”  

            Кандидатура – „Бабинден на Хотнишките баби” 

Институция - НЧ „Светлина – 1895”, с. Хотница, общ. Велико     Търново 

Носител – Група за автентичен фолклор „Хотнишките баби” (ръководител Наташа Пенова) 

 

3.        Област Видин 

           Сфера на НКН – „Традиционно танцуване и детски игри” 

Кандидатура – „Традиционните хора на с. Градец, общ. Видин в миналото и сега” 

Институция – НЧ „Просвета”, с. Градец, общ. Видин  

Носител – Състав за автентичен фолклор (деца и възрастни) 

 

4. Област Габрово 

            Сфера на НКН – „Традиционно танцуване и детски игри” 

Кандидатура – „Габровските народни танци – мое вдъхновение, радост и съдба”  

Институция - НЧ „П. Яворов”, с. Борики, общ. Габрово 

Носител – Геньо Стефанов Генев 

 

 5.  Област Кърджали 

            Сфера на НКН – „Традиционно пеене и свирене” 

Кандидатура –  „Любовната радост и мъка в песните от Припешкия край” 

Институция - НЧ „Димитър Благоев”, с. Припек, общ. Джебел 

Носител – Женска фолклорна група за автентичен фолклор (ръководител Станислав 

Дремсизов) 

 

6.        Област Кюстендил 

           Сфера на НКН – „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци ” 

Кандидатура –  „Обредност и традиция в творчеството на една кюстендилка” 

Институция - НЧ „Братство”,  гр. Кюстендил 

Носител – Еленка Боянова Славова  

 

7.        Област Пазарджик 

            Сфера на НКН – „Традиционно пеене и свирене” 

Кандидатура – „Многогласно женско/ мъжко пеене със съпровод на тамбури” 

Институция –НЧ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Дорково, общ. Ракитово 

Носител – Мъжка фолклорна група при ансамбъл „Овчарска песен” (ръководител Николай 

Кривошийски) 

 

8. Област Плевен 
            Сфера на НКН – „Традиционно разказване” 

Кандидатура – „Древни предания и легенди за местности в град Искър – през погледа на 

съвременника” 



Институция – НЧ „Ламби Кандев”, гр. Искър 

Носител – Марко Борисов Иванов (ръководител на клуб „Краезнание” към читалището и 

член на клуб „Традиция”) 

 

9. Област Разград 
             Сфера на НКН – „Традиционно пеене и свирене/ Индивидуално мъжко фолклорно пеене на 

местното население – капанци” 

Кандидатура – „Капанецът – част от фолклорната съкровищница на България”  

Институция – НЧ „Просвета”, с. Гецово, общ. Разград 

Носител – Георги Методиев Георгиев 

 

10. Област Русе 

            Сфера на НКН – „Традиционно пеене и свирене” 

Кандидатура –  „Абланлъшка магия” (традиционно пеене) 

Институция – НЧ „Напредък”, с. Долно Абланово, общ. Русе 

Носител – Група за автентичен фолклор „Самакитка” 

 

11.     Област Силистра  

          Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”  

           Кандидатура – „Великден на мегдана”  

Институция – НЧ „Възраждане”, с. Старо село, общ. Тутракан,  

Носител – Ансамбъл за автентичен фолклор „Староселци” 

 

12. Област Сливен 

           Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”  

            Кандидатура –  „Сурвакане с камили – традиция с бъдеще”,  

Институция – НЧ „Христо Ботев”, с. Младово, общ. Сливен 

Носител – Фолклорен състав „Сурвакари” 

 

12.     София-град 

            Сфера на НКН – „Традиционно пеене и свирене” 

Кандидатура –   „Златната кака Вена – съкровищница от    песни” 

Институция – НЧ „Пробуда”, с. Железница, общ. Столична, район Панчарево 

Носител – Невена Венева Пържова 

 

14. Област Търговище 

           Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”  

Кандидатура – „Коледа на мегдана” 

Институция – НЧ „Съединение”, с. Садина, общ. Попово  

Носител – Ансамбъл за автентичен фолклор „Капанци” (ръководител Недялка Минева и 

Василка Петрова) 

 

15. Област Хасково 

            Сфера на НКН – „Традиционно пеене и свирене/ Традиционно танцуване и детски игри” 

Кандидатура –„Изворните песни и танци на Тракия – наше богатство, гордост и грижа” 

Институция – НЧ „Съзнание”, с. Жълти бряг, общ. Стамболово 

Носител – Женска група за автентичен фолклор 

 

16. Област Шумен 

           Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”  

 Кандидатура – „Драгоевски сватбен понеделник –   трансмисия към бъдещето” 

Институция – НЧ „Васил Друмев”, с. Драгоево, общ. Велики Преслав 

Носител – Танцов ансамбъл „Дядо Драгой” (ръководител Красимир Савов) 

 

 



17.      Област Ямбол 

           Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”/ Коледа” 

Кандидатура – „Коледарски буенек от Ямбол”  

Институция   – НЧ „Зора”, гр. Ямбол 

Носител – Група за автентичен фолклор „Коледари” (ръководител Андрей Георгиев 

Андреев) 

 

 

  


