
№ Населено място Община Организация Участник Програма

1 Хасково Хасково Музикална школа по народно пеене към МЦ 

– Хасково

Теодора Калайджиева 

Николета Жулиянова

"Стуян на мама думаше"

"Калина вода носи"

"Доюерьо, мое майчина

"Калинчице, девойчице"

2 с. Войводово Хасково НЧ „Отец Паисий – 1925“ Певческа група за автентичен фолклор 

"Войводска китка“

"Кажи ми любе, обади"                                             

"А бре, момче"

3 с. Конуш Хасково НЧ „Пробуда – 1925“ Група за автентичен фолклор – за антифонно 

пеене

"Излезни, мамо, погледни"

"Снощи отидох, мале, на горното кладенче"

4 с. Въгларово Хасково - Женска вокална група за автентичен фолклор - 

пеене

"У Радини огън гори"                                        

"Зълва буля дума"

5 Хасково Хасково - Индивидуален изпълнител Теодор Янев - гайда 

с препоръка да свири с ручило през цялото 

време

"Бавна мелодия"                                               

"Право хоро"

6 Хасково Хасково - Индивидуален изпълнител - Мартин Башов - 

гайда

"Право хоро"

7 с. Узунджово Хасково Пенсионерски клуб "Пандо Ванчев" Пенсионерски клуб "Пандо Ванчев"                                                              

с индивидуален изпълнител Анастасия 

Георгиева - пеене

"Мъри Тудоро, назлън, Тудореке"                                              

"Радо ле, Радке ле"

8 Хасково Хасково - Индивидуален изпълнител Анастасия Пилева - 

пеене

"Провикнал се Стоян"                                    

"Стояновата стара майчица"

9 с. Иваново Харманли НЧ "Христо Ботев - 1928" Група за автентичен фолклор "Тракийка"   "Духни, духни, ветре"                                              

"Замръкнала е Станчица"                                            

"Мама Ганка тихом дума"

10 с. Черепово Харманли НЧ "Светлина - 1929" Група за автентичен фолклор "На мегдана" 3 песни -                                                                     

"Мама си слънчо думаше",                                                                  

"Мама си Тодор рано будеше",                                                                  

"Мръкнува се"

Представяне на обичай "Миджия"                                                                   

11 с. Браница Харманли НЧ "Слънце - 1928" Група за автентични песни и танци

Индивидуално изпълнение на Яна Недялкова

Обичай "Святене на кумовете от булката в 

Понеделник сутринта след сватбата"

2 песни - "Заспала е Яна", "Де се чудо 

видяло"
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12 с. Крепост Димитровград НЧ „Селска пробуда – 1927” - Представяне на автентични женски носии 

от с.Крепост:

- Аладжа;

- Сая.13 с. Воден Димитровград НЧ „Пробуда – 1908” Група за народни обичаи Обичай „Молитви”

14 с. Странско Димитровград НЧ „Пробуда – 1910” Група за народни обичаи Обичай „Замески”

и представяне на автентични мъжка, 

женска и детска носии от с. Странско

15 Димитровград Димитровград Тенчо Тенев - индивидуален изпълнител - "Дуйми вятро, дуйни" - бавна песен, пее се 

на жътва; 

„Севдано ле, либе ле – хороводна песен, 

пее се на пролетно хоро;

„Приказка за Кьосе дерменджия” – народна 

приказка от с. Злато поле.

16 с. Каснаково Димитровград НЧ „Искра – 1926” Женска певческа група за автентичен фолклор „Трима са братя, Певле ле” – бавна песен;

„Бальо викна, гората екна” – хороводна 

песен
17 с. Длъгнево Димитровград НЧ „Отец П. Хилендарски – 1934” Женска певческа група за автентичен фолклор „Изгряла ми е, изгряла” – бавна песен;

„Мама Янкола думаше” – хороводна песен.

18 с. Злато поле Димитровград НЧ „Просвета – 1921” Женска певческа група за автентичен фолклор 

„Златица”

„Запалила се гората, гората и планината” – 

бавна песен, пее се на маса

„Петкана дума Стояна” – хороводна песен, 

пее се на оратнишко хоро

19 Димитровград Димитровград НЧ "Никола Йонков Вапцаров - 1895" Певческа група "Тракия" "Разпръсквайте се седянки"                                              

"Мари Марийке Тейнова"

20 с. Устрем Тополовград Читалище "Пробуда - 1928" Женска певческа група за автентичен фолклор "Тръгнали ми са, тръгнали"                                  

"Янка през гора вървеше"                             

"Жерави вакли пилета"

21 с. Радовец Тополовград Читалище "Васил Левски - 1934" Женска група за автентичен фолкклор "Помамил ми е Караджа"                                         

"В село дошло, Раде ле"

22 с. Радовец Тополовград Читалище "Васил Левски - 1934" Мъжка певческа група за коледарски песни "Тръгнал ми е Свети Георги"                                                                                                    

"Седи мома, Дойне ле и Мармарка"                                                                     

"Песен по път"                                       

"Коледарска благословия"

23 с. Радовец Тополовград Читалище "Васил Левски - 1934" Квартет "Радовец" "Запалело се й"                                                          

"Пиле пее"

24 с. Срем Тополовград Читалище "Изгрев - 1927" Състав за автентичен фолклор "Искала Янка да иде"                                               

"Мръкнова се, мравко по поле пада"
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25 с. Орешник Тополовград Читалище "Екзарх Антим I" Детска група за автентичен фолклор "Орехче" Великденски мегдански хора:                                  

"Чуряшко льо"                                                                

"Любе Стояне"                                                        

"Калин порталин"

26 гр.Тополовград Тополовград НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - 1894" Тодор Николов "Сестра брата калесала"                                 

"Йова, Йовану думаше"

27 с. Жълти бряг Стамболово НЧ "Съзнание-1890" Женска група за автентичен фолклор и 

автентични танци

Учи ме мамо приучи

Събрали Гелка меджия

Двойно хоро – Я дай ми мамо

Хопни ми, тропни ми - овчаркината

28 с. Малко градище Любимец НЧ "Св. Св. Кирил и Методий" Певческа група за автентичен фолклор "Гради мома висок чардак"                                     

"Дене ле"                                                           

"Дельо на Дафа думаше"                                        

"Местни пеени хора"

29 с. Малко Градище Любимец НЧ "Св. Св. Кирил и Методий" - 1912" Индивидуален изпълнител Трифон 

Трендафилов

30 с. Минерални бани Минерални 

бани

НЧ "Заря - 1957" Женска фолклорна група – пеене

Калинка Ванчева – индивидуален изпълнител с 

рецитация

"Георги ме иска да иде"

"Разболяй се е чуз янак"

"Станала Тяна"

"Събират ми са набират"

31 с. Левка Свиленград НЧ „ Отец Паисий – 1925“ Фолклорна група – хоро на песен

32 Ивайловград Ивайловград Тракийски хор "Яни Попов" Смесена певческа група (жени и мъже)

 

Мъжка певческа група                                                                             

"Горо ле, горо зелена"                                                      

"Русе ле"

 "Ти чула ли си, Раде ле, моме"                                                                                                                                                      
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