
 

 

 
 

 

ХIV  Национален събор на читалищата  

Бяла – 2022   

Програма за 25 юни /събота/ 
 

 

18.00 ч.Детски клуб за хора „Светулки“ и клуб на 

народни хора „Веселие“към НЧ“Светлина-1904“ 

с.Белоградец обл.Варна с ръководител Тодор 

Ганчев.Индивидуални изпълнения на Суна 

Гюналова и Белиз Чалъкова 

 

18.30 ч.Детска певческа група „Плисковче“ към 

НЧ“Просвета-1911“гр.Плиска обл.Шумен с 

ръководител Тодор Ганчев 

 

18.40 ч.Детски танцов състав „Здравец“ към 

НЧ“Просвета-1911“гр.Плиска обл.Шумен с 

ръководител Тодор Ганчев 

 

18.50 ч.Клуб за народни хора и танци „Розета“ 

към НЧ“Просвета-1911“гр.Плиска обл.Шумен с 

ръководител Тодор Ганчев 

 

19.00 ч. Певческа група за обработен фолклор 

към НЧ“Светлина-1927“ с.Бъзън обл.Русе с 

ръководител Силвия Мирчева 

 

19.10 ч. Певческа група за  любими песни към 

НЧ“Светлина-1927“ с.Бъзън обл.Русе с 

ръководител Нели Василева 

 

19.20 ч. . Певческа група за автентичен  фолклор 

„Настроение“ към НЧ“Светлина-1927“ с.Бъзън 

обл.Русе с ръководител Милка Тошева 

 

19.30 ч.Танцова група „Цветчета“ към 

 НЧ“Светлина-1927“ с.Бъзън обл.Русе с 

ръководител Величка Бистрашка 

 

19.40 ч. Живи статуи –Театрална студия 

„Гаргара“ към НЧ“Будителите-2017“ гр.Габрово с 

ръководител Светослав Славчев 

 

19.50 ч. Група за автентичен фолклор „Пролетно 

настроение“ към НЧ“Христо Ботев-1940“ 

с.Коритен обл.Добрич с ръководител Стоян 

Иванов 

 

20.00 ч.ФГ“Китка“ към НЧ“Просвета-1919“ 

с.Памукчии обл.Шумен с ръководител Величка 

Георгиева.Индивидуални изпълнения на Величка 

Георгиева и Габриела Галенова 

 

20.10 ч.Камерен танцов състав „Китка“ към 

НЧ“Просвета-1919“ с.Памукчии обл.Шумен с 

ръководител Даниела Голбан 

 

20.20ч. Група за стари градски песни „Пей 

сърце“към НЧ“Христо Ботев-1940“ с.Коритен 

обл.Добрич с ръководител Стоян Иванов 

 

20.30 ч.Мая Милкова-литературен клуб 

„Словото“ към НЧ“Пробуда-1958“ гр.Шумен с 

ръководител Цанко Цанев 

 

20.40 ч.Младежки танцов състав „Танцувай с 

мен“ към НЧ“Пробуда-1958“ гр.Шумен с 

ръководители Веселина Дечева и Мая 

Господинова 

 

20.50 ч.Група за обработен фолклор към 

НЧ“Пробуда-1932“ с.Цонево обл.Варна с 

ръководител Иванка Димитрова 

 

21.00 ч.Фолклорен дует Ивана Тодорова и 

Николет Колева  към НЧ“Васил Левски-1924“ 

с.Пчелник обл.Варна с ръководител Петя 

Драгнева 

 

21.10 ч.ДВГ“Средногорски звънчета“ към 

НЧ“Хр.Смирненски 1889“ гр.Златица обл.София 

с ръководител Мария Лешкова 

 

21.20 ч. ДТС „ Средногорие“ към 

НЧ“Хр.Смирненски 1889“ гр.Златица обл.София 

с ръководител Мирослав Гаврилов 

 

21.30 ч.Група за народни песни „Ахинора“ към 

НЧ“Съзнание-1891“ гр.Исперих обл.Разград с 

ръководител Виолета Чикова 

 

21.40 ч.Колектив за стари градски 

песни“Зорница“ към НЧ“Хр.Ботев-1898“с.Дъбене 

обл.Пловдив с ръководител Мария Лалова 

 

21.50 ч.Женска певческа група за автентичен 

фолклор към НЧ“Хр.Ботев-1898“с.Дъбене 

обл.Пловдив с ръководител Неда Лалова 

 

22.00 ч.Камерен хор „Маестро Георги 

Атанасов“към НЧ“Васил Левски 1861“ 

гр.Карлово обл.Пловдив с ръководител 

Първолета Юнакова 

 

22.10 ч.Женска фолклорна група за обработен 

фолклор към НЧ“Хр.Ботев-1898“ с.Дъбене 

обл.Пловдив с ръководител Мария Лалова 

 

22.20 ч.Кукерски състав към НЧ“Хр.Ботев-1898“ 

с.Дъбене обл.Пловдив с ръководител Стайко 

Гамбезов 

 

22.30 ч.Блок програма на НЧ“Хр.Ботев 2008“ 

с.Гарван обл.Габрово с участието на детско-

юношески театрален дръм-състав с ръководител 

Васил Папазов , фолклорна танцова формация 

„Скок подскок“ с ръководител Ралица Фурева и 

група за огнени изкуства F.I.M.S с ръководител 

Георги Георгиев 

 


