
НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА „ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА – БЪЛГАРИЯ” 

 

Подбрани от регионалните журита областни кандитатури, включени за участие в 

националната селекция за 2010 г. 

 

 

 

1.  Област Бургас 

           Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници” 

           Кандидатура - „Еркечко лазаруване – жива традиция” 

Институция - НЧ „Просвета – 1906”, с. Козичено, общ. Поморие 

Носител – Група за автентичен фолклор  

 

2. Област Варна 

           Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници” 

           Кандидатура - „Кукери на Сирни Заговезни” 

Институция - НЧ „Пробуда – 1927”, с. Бозвелийско, общ. Провадия 

Носител – Колектив за автентичен фолклор 

 

 

3. Област Видин 

           Сфера на НКН – „Традиционно танцуване” 

Кандидатура - „Традиционните хора на с. Гъмзово – традицията среща бъдещето” 

Институция - НЧ „Просвета - 1928”, с. Гъмзово, общ. Брегово 

Носител – Ансамбъл за изворен фолклор „Гъмза” 

 

4.  Област Враца 

           Сфера на НКН – „Традиционно танцуване и детски игри.” 

Кандидатура - „Детски игри, броенки и местни хора” от с. Върбешница” 

Институция - НЧ „Пробуда – 1928”, с. Върбешница, общ. Мездра 

Носител – Детска група за автентичен фолклор 

 

5.  Област Габрово 

           Сфера на НКН – „Традиционно пеене и свирене” 

Кандидатура - „Старинните песни на с. Градище – мост на творчество и красота от 

минало към бъдеще” 

Институция - НЧ „Просвета – 1928”, с. Градище, общ. Севлиево  

Носител – Група за автентичен фолклор 

 

6.  Област Добрич 

           Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници” 

           Кандидатура- „Жътва” 

Институция - НЧ „Просвета – 1900”, с. Соколово, общ. Балчик 

Носител – Група за автентичен фолклор 

 

7. Област Кърджали 

           Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници” 

           Кандидатура - „Бабинден в Пчеларовския край” 

Институция - НЧ „Иван Буюклиев – 1926”, с. Пчеларово, общ. Черноочене 

Носител – Женска фолклорна група за автентичен фолклор 



 

8.      Област Ловеч 

         Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници” 

         Кандидатура - „Джамал” 

Институция - НЧ „Христо Ботев – 1930”, с. Славяни, общ. Ловеч 

Носител – Група за автентичен фолклор  

 

  9. Област Монтана 

           Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници” 

Кандидатура – „Зимна седянка с работа” 

Институция - НЧ „Рало”, гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм 

Носител – Група за танцов и изворен фолклор „Извора” 

 

10. Област Пазарджик 

           Сфера на НКН – „Традиционно пеене и свирене” 

Кандидатура - „С песните на с. Симеоновец” 

Институция - НЧ „Серафим Янакиев Червенко – 1933”, с. Симеоновец, общ. 

Септември 

Носител – Група за автентичен фолклор 

 

11. Област Плевен 

           Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници” 

           Кандидатура - „Цяло село на мегдана” 

Институция - НЧ „Пробуда – 1907”, с. Подем, общ. Долна Митрополия 

Носител – Фолклорен клуб „Гайдуница” 

 

 12. Област Силистра 

           Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници” 

           Кандидатура - „Живи икони на Добруджа – черни кукери” 

Институция - НЧ „Светлина – 1904”, с. Варненци, общ. Тутракан  

Носител – Ансамбъл за изворен фолклор „Денизлерци” 

 

13. Област Сливен 

           Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници” 

Кандидатура - „Герман” 

Институция - НЧ „Отец Паисий”, с. Трапоклово, общ. Сливен 

Носител – Самодеен колектив за възпроизвеждане на фолклорна обредност 

 

14.      Област Смолян 

           Сфера на НКН – „Традиционно пеене и свирене” 

Кандидатура - „100 Каба гайди – жива памет на Родопите” 

Институция - НЧ „Орфееви гори – 1870”, гр. Смолян, общ. Смолян 

Носител – Оркестър „100 Каба гайди” (ръководител Тодор Тодоров) 

 

           15.       София-град  

           Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници” 

           Кандидатура- „Празнуване на св. Дух” 

Институция - НЧ „Мироско Райчев – 1927”, с. Горни Богров, общ. Столична 

Носител – Фолклорен ансамбъл „Русаля” 

 



16. Област София 

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

Кандидатура - „Войданки – молебен за дъжд в сушави години” 

Институция - НЧ „Гео Милев - 1954”, гр. Момин проход, общ. Костенец 

Носител – Самодейци от фолклорен ансамбъл „Момин проход” 

 

17. Област Стара Загора 

           Сфера на НКН – „Традиционни занаяти, домашни дейности” 

Кандидатура - „Типично ръчно приготвяне на автентичен български хляб с дива 

мая, изпечен в традиционна пещ” 

Институция - НЧ „Родина”, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора 

Носител – Богдан Богданов 

 

18.  Област Търговище 

           Сфера на НКН – „Традиционно пеене и свирене” 

Кандидатура - „Беломорски корени” 

Институция - НЧ „Самообразование – 1911”, с. Острец, общ. Търговище 

Носител – Група за автентичен фолклор „Беломорски извор” 

 

19. Област Хасково 

           Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници” 

Кандидатура - „Здрави корени – жив дух”/обичай „Ирминден” 

Институция - НЧ „Просвета, с. Лозен, общ. Любимец 

Носител – Група за народни обичаи 

 

20. Област Шумен 

           Сфера на НКН – „Традиционно танцуване” 

Кандидатура - „С танците на нашите предци” 

Институция - НЧ „Отец Паисий – 1956”, с. Пет могили, общ. Н. Козлево 

Носител – Младежки танцов състав „На мегдана” 

 

21.      Област Ямбол 
           Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници” 

           Кандидатура - „Коледарски буенек от Ямбол” 

Институция - НЧ „Зора -1945, гр. Ямбол, общ. Ямбол 

Носител – Група за автентичен фолклор „Коледари” 

 

 


