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ПРОТОКОЛ N:1/01.05.2022г 

 

Днес 01.05.2022 г. след приключване на конкурсната част на 

11-то издание на МФФ „С песните на Кичка Савова‖, жури в 

състав: 

 

Председател- доц. Наталия Рашкова 

и членове: Ваня Монева, Дарина Славчева, Петър Георгиев, 

Ваня Папазова,Тенчо Тенчев 

се събраха на заседание и разгледаха представянето на 

участниците. След направените разисквания споделените 

мнения, бяха определени следните награди: 

 

НОСИТЕЛ НА ГОЛЯМАТА НАГРАДА-  

-НЧ ―Изгрев-1921‖с. Мезек, общ.Свиленград - плакет, 

диплом и парична премия 

Специална награда на името на Кичка Савова за инд. 

изпълнител 

под 18 г – не се присъжда 

над 18 г  

- Атанас Георгиев – с. Стефан Караджово, общ.Болярово 

плакет, диплом и парична премия 

- Трифон Трендафилов – с. Лозен, общ. Любимец - плакет, 

диплом и парична премия 

Специална награда на името на Кичка Савова за 

певческа група 
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Певческа група при НЧ―Асен Златаров-1927― с.Каменец, 

общ.Стралджа - плакет, диплом и парична премия 

Носител на наградата на кмета на община Свиленград – 

- Група за автентичен фолклор ―Дунята‖ при НЧ ―Бяло 

море-1929,с.Черничево, общ.Крумовград - плакет, диплом 

и парична премия 

Специалната награда на журито 

- Женска камерна фолклорна група при НЧ ―Просвета-

1870‖ гр. Свиленград - плакет, диплом и парична премия 

Награда на “Месокомбинат “Бурденис-93”ООД гр. 

Свиленград 

- НЧ ―Светлина-1929‖ с.Черепово, общ. Харманли - плакет, 

диплом и парична премия 

Дипломи на ИФЕМ към БАН за съхранение на 

фолклорните традиции 

- Група за автентичен фолклор ―Дунята‖ при НЧ ―Бяло 

море-1929,с.Черничево, общ.Крумовград 

-Група за автентичен фолклор при НЧ ―Св.Св.Кирил и 

Методий-1912‖ с. Малко градище, общ.Любимец 

Награда на БНР - медиен партньор на фестивала – 

звукозапис 

- Трифон Трендафилов с. Лозен, общ.Любимец 

Награда на фондация “Кичка Савова” за български 

изпълнител 

- НЧ ―Отец Паисий-1926‖ с. Полк. Серафимово, общ. 

Смолян – диплом и парична премия 
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Награди на фондация “Кичка Савова” за 

чуждестранни изпълнители 

- Хатидже Мерхабалъ, Весиле Джебеджи, Ахмед 

Мерхабалъ Гр. Чорлу, обл. Текирдаг,Република Турция 

- Катерина Дука, гр.Солун, Република Гърция 

Награда на фондация “Кичка Савова” – “Майсторски 

клас” ръководен от Дарина Славчева 

- Димана Демирева, НЧ „Просвета-1920―с.Маломир, 

общ.Тунджа 

- Божидар Дачев, НЧ ―Изгрев-1921‖ с. Мезек, 

общ.Свиленград 

- Никол Узунова НЧ ―Просвета-1870‖  гр.Свиленград 

- Анастасия Пилева гр.Хасково 

- Златомир Димитров НЧ ―Дружба-1870‖ – гр. Харманли 

- Мария Христова НЧ ―Христо Паскалев-1931‖ с. 

Младиново,общ.Свиленград 
- Ани и Александрина Проданови НЧ „Христо Ботев-1928― с.Венец, 

общ.Карнабот; 

КАТЕГОРИЯ ИНД. ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПЕВЦИ под 18 г. 

 

Златен медал, диплом и парична премия за: 

Не се присъжда 

Сребърен медал и диплом за: 

- Веселина Дачева, НЧ ―Изгрев-1921‖ с. Мезек, 

общ.Свиленград 

-Христина и Виктория Господиновиг, НЧ ―Дружба-1870‖ гр. 

Харманли; 

Бронзов медал и диплом за  
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- Михаил Добрев и Златомир Димитров, НЧ ―Дружба-

1870‖ гр. Харманли; 

КАТЕГОРИЯ ИНД. ИЗПЪЛНИТЕЛИ НАД 18 Г. 
 

Златен медал, диплом и парична премия за: 

-Рисана и Димитър Кавръкови НЧ ―Арх.Доситей-1908‖,с. 

Доситеево, общ. Харманли; 

- Емилия Стоянова, гр. Стара Загора; 

- Кичка Георгиева НЧ ―Развитие-1893‖ гр.Елхово; 

- Ангел Сарандиев, гр.Свиленград; 

- Станка Пейчева НЧ „Христо Ботев-1934― 

с.Бистрец,общ.Средец 

- Георги Михайлов, с.Оряхово,общ.Любимец; 

Сребърен медал и диплом за: 

- Димитър Острев при НЧ ―Васил Левски – 1934‖ с. Радовец, 

общ. Тополовград; 

- Зоя Радославова и Фиданка Коруева , НЧ „Бяло море-1929― 

с.Черничево, общ.Крумовград; 

- Виолета Карапеева и Никол Узунова, НЧ „Просвета-1870― 

гр. Свиленград; 

-Керана Драгнева, НЧ ,,Възраждане-1930", с.Изгрев, 

общ.Елхово 

- Георги Куртев, с.Доситеево, общ.Харманли 

Бронзов медал и диплом за: 

- Минка Господинова, НЧ ―П.Р.Славейков-1983‖ гр.Бургас; 
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- Генка Пейчева, гр. Средец, обл.Бургас; 

 

КАТЕГОРИЯ ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ ПОД 18Г. 

 

Златен медал, диплом и парична премия 

- Наско Тенев Иванов, с.Синапово, общ.Топловград 

Сребърен медал и диплом за 

- Георги Костадинов, НЧ ―Изгрев-1921‖,с.Мезек, 

общ.Свиленград; 

- Иван Аргиров, НЧ ―Дружба-1870‖, гр.Харманли; 

- Янимир Демирев, НЧ „Просвета-1920―,с.Маломир, 

общ.Тунджа 

Бронзов медал – не се присъжда 

КАТЕГОРИЯ ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ  НАД 18Г. 

 

Златен медал, диплом и парична премия за: 

- Илия Митев, с.Студена, общ.Свиленград; 

- Иван Младенов, с.Синапово,общ.Свиленград; 

Сребърен медал и диплом за: 

- Станчо Димитров, НЧ „Просвета-1926―, с.Крум, 

общ.Димитровград 

Бронзов медал и диплом за:  

не се присъжда 

КАТЕГОРИЯ ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ ПОД 18Г. 
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 Златен медал, диплом и парична премия за: 

–ДФГ „Тракийска китка― при НЧ „Просвета-1870―,гр. 

Свиленград; 

Сребърен медал и диплом : 

- ФГ ―Лъчи от Тракия‖, СУ ―Д-р Петър Берон‖,гр. 

Свиленград; 

Бронзов медал и диплом  

не се присъжда 

 

КАТЕГОРИЯ ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ ЗА АВТЕНТИЧЕН И 

ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР НАД 18Г. 

 

Златен медал, диплом и парична премия за  

-  НЧ ―Васил Левски-1934‖, с. Радовец, общ. Тополовград; 

- Коледарска група, НЧ ―Васил Левски-1934‖, с. Радовец, 

общ. Тополовград; 

- Хор ―Самодивски огън‖ при НЧ ―П.Р.Славейков-1983‖ гр. 

Бургас; 

- Група за автентичен фолклор, НЧ‖Св.Св.Кирил и 

Методий-1912‖, с. Малко градище, общ.Любимец 

- Група за автентичен фолклор, НЧ ―Искра-2018‖ 

с.Изворово, общ.Харманли; 

- ПГ „Тракийка― при НЧ „Христо Ботев-1928―,с.Иваново, 

общ.Харманли 

сребърни медали и диплом за  

- Група за автентичен фолклор, НЧ ―Развитие-1928‖, с. 

Сива река, общ.Свиленград; 

- Певческа група , НЧ ―Захари Княжевски-1931‖ с. 

Княжевско, общ.Опан 
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- Група за автентичен фолклор ―Доситеевски напеви‖, НЧ 

―Архимандрит доситей-1908‖ , с. Доситеево, 

общ.Харманли 

 

- ПГ „Бисерна перла―,НЧ ―Христо Ботев-1934‖ с. Бистрец, 

общ.Средец 

- СФГ при НЧ„ Развитие—1912―, с.Опан, общ.Опан; 

- МФГ „Тракиец―, НЧ „Светлина-1927―, с. Тракия, 

общ.Опан 

- ФГ „Кокиче―, ДПХПР гр. Смолян 

- Певческа група ―Орудица‖, НЧ „Развитие – 1893―; 

- Фолклорна група, ПК „Сладък кладенец―, гр. Гълабово; 

- Певческа група, ПК „Златна есен―, гр. Симеоновград; 

- Певческа група ,,Тракийска младост '' при НЧ 

,,Възраждане-1930", с.Изгрев, общ.Елхово; 

 

Бронзови медали и диплом за: 

- Певческа група ―Карапчанка‖, НЧ ―Просвета-1920‖ с. 

Маломир, общ.Тунджа‘ 

- Смесена певческа група,НЧ „Христо Ботев-1928― с.Венец, 

общ.Карнабот; 

- НХ ―Станко Панайотов‖, НЧ ―Просвета-1870‖, гр. 

Свиленград; 

- Група за автентичен фолклор, НЧ „Виделина-1928― и ПК 

„Надежда―, с.Кукорево,общ.Тунджа; 

- Група за автентичен фолклор, НЧ „Отец Паисий-1929―, 

с.Момково, общ.Свиленград‗ 

- Група за автентичен фолклор, НЧ „Слънце-1928―, 

с.Браница, общ.Харманли; 

КАТЕГОРИЯ ТАНЦОВИ ПОД 18Г. 

 

 Златен медал диплом и парична премия 
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- не се присъжда 

Сребърен медал и диплом за 

- ДТС ―Сакарски повеи‖, НЧ ―Христо Паскалев-1931‖ с. 

Младиново, общ.Свиленград; 

- ФТС "Бели гълъби" НЧ "П.Р.Славейков-1928" 

С.Гълъбинци, общ.Тунджа 

Бронзов медал и диплом  

не се присъжда   

КАТЕГОРИЯ ТАНЦОВИ СЪСТАВИ НАД 18 Г. 

 

златен медал, диплом и парична премия 

не се присъжда 

сребърен медал и диплом за 

- Танцова формация, НЧ „Просвета-1928―, с.Белица, 

общ.Любимец 

бронзов медал и диплом  

не се присъжда 

 

КАТЕГОРИЯ ГРУПИ ЗА НАРОДНИ ОБИЧАИ  

 

Златен медал, диплом и парична премия за 

 не се присъжда 

 

Сребърен медал и диплом 

 

  Не се присъжда  

 

Бронзов медал и диплом за 
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- Група за народни обичаи, НЧ „Просвета-1926―, с.Крум, 

общ.Димитровград 

Решенията по настоящият протокол журито взе 

единодушно. 

 Протокола се подписа в 18.30 часа на 01.05.2022г. 

 забележка: решенията не подлежат на обжалване 

 

 

01.05.2022г.    Председател:.................. 

с. Сладун     /доц. Наталия Рашкова/ 

 

      членове: 

        .........п............ 

        /В.Монева/ 

         

        ...........п........... 

        /Д.Славчева/ 

 

     .............п......... 

        /П.Георгиев/ 

 

        ...............п.......... 

        /В. Папазова/ 

         

        .................п...... 

/Т. Тенчев/ 

 

...................п... 

/Б.Чолаков/ 
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