
 

 

 
 

ХIV Национален събор на читалищата  

Бяла – 2022 

                Програма за 24 юни /петък/ 

 

18.30 ч. Блок програма на НЧ»Пробуда-1928» 

гр.Каспичан обл. Шумен с участието на ДТС 

«Хоп-троп» , ДТС»Настроение» , 

КНТ»Настроение» , Жанета Ивайлова , 

ФПГ»Кехлибарена огърлица» с ръководител 

Тодор Ганчев и ПГСГП «Детелини» с 

ръководител Румен Цветанов 

 

19.00 ч. Група за туристически песни към 

НЧ“Пробуда-1912“ гр.Лозница обл.Разград с 

ръководител Божана Панова 

 

19.10 ч.Фолклорна група към НЧ“Пробуда-

1912“ гр.Лозница обл.Разград с ръководител 

Георги Минков 

 

19.20 ч.Битов оркестър към НЧ“Пробуда-

1912“ гр.Лозница обл.Разград с ръководител 

Росен Димитров 

 

19.30 ч.Клуб за народни танци към 

НЧ“Пробуда-1912“ гр.Лозница обл.Разград с 

ръководител Мария Райчева 

 

19.40 ч. ТГ „Танци на етносите и народите“ 

към НЧ“Христо Ботев-1931“ с.Веселина 

обл.Разград с ръководители д-р Айше Реджеб 

и Алипи Алеков 

 

 

19.50 ч.Фолклорна група за турски и 

български песни към НЧ“Христо Ботев-1931“ 

с.Веселина обл.Разград с ръководител д-р 

Айше Реджеб  

 

20.00ч.Детска танцова група „Осмарски 

веселячета“ към НЧ“Съгласие 1882“ с.Осмар 

обл.Шумен с ръководител Христо Колев 

 

20.10 ч. Женска певческа група за автентичен 

фолклор към НЧ“Съгласие 1882“ с.Осмар 

обл.Шумен с ръководител Анета Недялкова 

 

20.20 ч.Женски хор за обработен фолклор 

към НЧ“Съединение-1879“ с.Бутово 

обл.В.Търново с ръководители Зоя Георгиева 

и Еленка Михайлова 

 

20.30 ч.Танцова група „Исмарос“ към 

НЧ“Съгласие 1882“ с.Осмар обл.Шумен с 

ръководител Христо Колев 

 

20.40 ч.Група за народни танци“Надежди“ 

към НЧ“Надежда-1908“ с.Ново село обл.Русе 

с ръководител Ралица Милчева 

 

20.50 ч.Група за народни танци „Детелина“ 

към НЧ“Светлина -1928“ с.Хотанца обл.Русе 

с ръководител Моника Цанева 

 

21.00 ч. Група за народни танци „Ястребче“ 

към НЧ“Н.Й.Вапцаров-1951“ с.Ястребово 

обл.Русе с ръководител Ралица Милчева 

 

21.10 ч.Вокална формация „Божур“ към 

НЧ“Стилиян Чилингиров“гр.Шумен с 

ръководител д-р Юлияна Панова 

 

21.20 ч.Група за руско-цигански романси 

„Берьозка“ към НЧ“Димитър Вълнев-1903“ 

с.Расово обл.Монтана с ръководител Златан 

Маринов и корепетитор Васил Иванов 

 

21.30 ч.Женска фолклорна група „Капанка“ 

Към НЧ“Пробуда-1873“ с.Кривня обл.Русе с 

ръководител Анета Георгиева 

 

21.40 ч. Група за автентичен фолклор към 

НЧ“Светлина 1923“ с.Голямо Враново 

обл.Русе с ръководител Зорка Русева 

 

21.50 ч. Група за турски народни песни към 

НЧ“Светлина 1923“ с.Голямо Враново 

обл.Русе с ръководител Мерджан Сеидова 

 

22.00 ч.Група за автентичен родопски 

фолклор „Извор от Родопа“ към 

НЧ“Пробуждане 1902“ с.Горско ново село 

обл.В.Търново с ръководител Росица 

Стефанова 

 

22.10 ч.Фолклорна танцова група „Земляци“ 

към НЧ“Пробуждане 1902“ с.Горско ново 

село обл.В.Търново с ръководители 

Йорданка Узунова и Драган Драганов 

 

22.20 ч.Огнена формация „Black Fire“ към 

НЧ“Балканска звезда 1896“гр.Габрово 

кв.Недевци с ръководители Диана Стойнова 

и Мария Стойчева 


