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НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „МОРЕ ПЕСЕНН ЕКНА...“ 

СЕВЛИЕВО 2022 

 

ПРОТОКОЛ 

 

На 11 и 12 юни 2022 г. на открита сцена пред Дом на културата „Мара Белчева“ в 

Севлиево, обл. Габрово се проведе VII Национален фолклорен конкурс за северняшка 

песен „Море песен екна…“ – Севлиево 2022. Организатори на конкурса са Община 

Севлиево и Продуцентска къща „ЕНИ филм“. 

Фестивалът бе журиран от жури в състав:  

1. Цвети Радева – радиоводещ, етномузиколог 

2. Александър Александров-Алекс – музикален журналист, певец 

3. Милчо Георгиев – фолклорист 

4. Веско Самуилов – музикант 

В конкурса взеха участие 42 индивидуални изпълнители, певици и певци и 15 певчески 

дуета, триа, групи, формации и народни хорове, представители на 2 детски градини, 3 

средни училища, 2 културни институции, 30 читалища и 4 пенсионерски клуба от 7 

области в страната.  

След обстойно гледане и прослушване журито присъди следните награди: 

Категория автентичен фолклор  

Индивидуални участници 

Възрастова група до 6 години 

 първа награда – диплом, плакет и парична премия от 100 лв.; 

Деа Тодорова – Детска градина „Пчелица“ гр. Търговище 

 втора награда – диплом и парична премия от 80 лв.; 

Габриела Аферин – Детска градина „Пчелица“ гр. Търговище 

 трета награда – диплом и парична премия от 50 лв. 
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не се присъжда 

 диплом поощрение за работа с деца  

1.Камелия Колева – ръководител в ДГ „Пчелица“ и СУ „Проф. Н. Маринов“ гр. 

Търговище 

2.Пламен Пенчев – художествен ръководител на Детска фолклорна певческа група 

„Звънче“ към ЦПЛР-ДК „Йовко Йовков“ гр. Севлиево, обл. Габрово 

Възрастова група 7-13 години 

 първа награда – диплом, плакет и парична премия от 100 лв.; 

Виктор Ванков – ЦПЛР-ОДК „Йовко Йовков“ гр. Севлиево 

 втора награда – диплом и парична премия от 80 лв.; 

Ани Спирова – ЦПЛР-OДК „Йовко Йовков“ гр. Севлиево 

 трета награда – диплом и парична премия от 50 лв. 

Никол Иванова – ЦПЛР-OДК „Йовко Йовков“ гр. Севлиево 

 диплом поощрение 

Гергана Йорданова – СУ „Проф. Н. Маринов“ гр. Търговище 

Възрастова група 14-18 години 

 първа награда – диплом, плакет и парична премия от 100 лв.; 

Ива Иванова – НЧ „Хр. Смирненски-1925“ с. Черни Вит, обл. Ловеч 

 втора награда – диплом и парична премия от 80 лв.; 

не се присъжда 

 трета награда – диплом и парична премия от 50 лв. 

Денислав Денев –  СУ „Проф. Н. Маринов“ гр. Търговище 

 диплом поощрение 

не се присъжда 
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Възрастова група над 19  години 

 първа награда – диплом, плакет и парична премия от 100 лв.; 

Георги Минчев – Пенсионерски клуб „Здравец“ с. Тръстеник 

 втора награда – диплом и парична премия от 80 лв.; 

Соня Петкова – НЧ „Хр. Смирненски-1925“ с. Черни вит, обл. Ловеч 

 трета награда – диплом и парична премия от 50 лв. 

Мильо Велчев – гр. Априлци, обл. Ловеч 

 диплом поощрение 

Божанка Узунова – НЧ „Напредък-1928“ с. Долно Абланово, обл. Русе 

Категория автентичен фолклор  

Групи 

Възрастова група до 19  години 

 първа награда – диплом, плакет и парична премия от 120 лв.; 

не се присъжда 

 втора награда – диплом и парична премия от 100 лв.; 

ДФПГ „Звънче“ – ЦПЛР-ДК „Йовко Йовков“ гр. Севлиево, обл. Габрово, худ. 

ръководител Пламен Пенчев 

 трета награда – диплом и парична премия от 80 лв. 

Детски фолклорен певчески дует „Искрици“ – НЧ „Искра-1883“ с. Паламарца, обл. 

Разград 

 диплом поощрение 

не се присъжда 

Възрастова група над 19  години 

 първа награда – диплом, плакет и парична премия от 120 лв.; 
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Женска фолклорна певческа група към НЧ „Напредък1921“ с. Шумата, обл. 

Габрово 

 втора награда – диплом и парична премия от 100 лв.; 

Фолклорна певческа група към Пенсионерски клуб „Здравец“ с. Тръстеник, обл. 

Русе с ръководител Василка Григорова 

 трета награда – диплом и парична премия от 80 лв. 

Женска фолклорна певческа група „Вранилчанки“ към НЧ „Наука-1902“ с. 

Враниловци, обл. Габрово 

 диплом поощрение 

не се присъжда 

Категория обработен фолклор  

Индивидуални участници 

Възрастова група до 6 години 

 първа награда – диплом, плакет и парична премия от 100 лв.; 

не се присъжда 

 втора награда – диплом и парична премия от 80 лв.; 

не се присъжда 

 трета награда – диплом и парична премия от 50 лв. 

не се присъжда 

 диплом поощрение 

не се присъжда 

Възрастова група 7-13 години 

 първа награда – диплом, плакет и парична премия от 100 лв.; 

не се присъжда 

 втора награда – диплом и парична премия от 80 лв.; 
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Елия Бериша – НЧ „Васил Левски-1945“ – гр. Варна 

 трета награда – диплом и парична премия от 50 лв. 

Симона Венева – школа за народно пеене „Божур“ – гр. Варна 

 диплом поощрение 

не се присъжда 

Възрастова група 14-18 години 

 първа награда – диплом, плакет и парична премия от 100 лв.; 

не се присъжда 

 втора награда – диплом и парична премия от 80 лв.; 

не се присъжда 

 трета награда – диплом и парична премия от 50 лв. 

не се присъжда 

 диплом поощрение 

не се присъжда 

Възрастова група над 19  години 

 първа награда – диплом, плакет и парична премия от 100 лв.; 

не се присъжда 

 втора награда – диплом и парична премия от 80 лв.; 

Емилия Григорова – НЧ „Събуждане-1922“ с. Стубел, обл. Монтана 

 трета награда – диплом и парична премия от 50 лв. 

не се присъжда 

 диплом поощрение 

не се присъжда 
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Категория автентичен фолклор  

Групи 

Възрастова група до 19  години 

 първа награда – диплом, плакет и парична премия от 120 лв.; 

Народен хор при ДЮФА „Българче“ към ЦПЛР-ОДК гр. Велико Търново, 

художествен ръководител Галина Иванова 

 втора награда – диплом и парична премия от 100 лв.; 

не се присъжда 

 трета награда – диплом и парична премия от 80 лв. 

не се присъжда 

 диплом поощрение 

не се присъжда 

Възрастова група над 19  години 

 първа награда – диплом, плакет и парична премия от 120 лв.; 

Женска фолклорна певческа група „Българка“ с. Селановци, обл. Враца с 

ръководител Павлина Георгиева 

 втора награда – диплом и парична премия от 100 лв.; 

Фолклорна певческа група „Зора“ към НЧ „Хр. Ботев-1927“ с. Горник, обл. Плевен 

с ръководител Стефка Маринова 

 трета награда – диплом и парична премия от 80 лв. 

Фолклорен певчески дует Ива Иванова и Соня Петкова – НЧ „Хр. Смирненски-

1925“ с. Черни вит, обл. Ловеч 

 диплом поощрение 

не се присъжда 

Големи награди за цялостно представяне – диплом и парична награда 150 лв:  

Награда на кмета на Община Севлиево д-р Иван Иванов – парична премия 
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Хор и оркестър към Ансамбъл за изворен фолклор „Капанци“ към НЧ 

„Възраждане-1924“ гр. Попово, обл. Разград, худ. Ръководител Юлияна Петрова 

Награда за цялостно представяне на настоятелството на НЧ „Развитие-1870“, 

гр. Севлиево – диплом и парична премия 100 лв:  

Фолклорна певческа група „Три поколения“ при НЧ „Хр. Смирненски-1925“ с. 

Черни Вит, обл. Ловеч 

Специални награди  

Награда на Сдружение „Севлиево 21 век“ – Диплом и парична премия 100 лв. 

1. ГАФ „Кольо Венков“ към НЧ „Светлина-1929“ с. Жълтеш, обл. Габрово, 

ръководител Тодорка Венкова 

2. Бисер Бисеров – НЧ „Хр. Ботев-1924“ с. Горник, обл. Плевен 

3. Женска и мъжка фолклорни певчески групи към НЧ „В. Левски-1900“ с. 

Горна Росица, обл. Габрово с ръководител Станчо Кържин 

 

Награда на вестник „Минаха години“ –  представяне в рубриката „Шарената 

черга“  

Вокално трио „Звън“ гр. Севлиево 

Награда на „ЕНИ филм“ – заснемане на видеоклип 

АИФ „Капанци“ към НЧ „Възраждане-1924“ гр. Попово, обл. Разград, худ. 

Ръководител Юлияна Петрова 

Диплом поощрение за народни носии 

1. ЖФПГ към НЧ „Светлина-1927“ с. Жълтеш, обл. Габрово  

2. АИФ „Капанци“ към НЧ „Възраждане-1924“ гр. Попово, обл. Разград, худ. 

Ръководител Юлияна Петрова 

 

Журито изказва своята благодарност към кмета на общината д-р Иван Иванов, на 

госпожа Ирена Камбурова – началник отдел "Култура, туризъм и международно 

сътрудничество" в община Севлиево и „ЕНИ филм“ ЕООД. 

Протоколът бе изготвен от жури в състав: 

1. Цвети Радева – радиоводещ, етномузиколог  

                                                                               (подпис) 

 

2. Александър Александров-Алекс – музикален журналист, певец                                                                                                                
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                                                                                                                 (подпис) 

 

3. Милчо Георгиев – фолклорист 

                                                      (подпис) 

 

4. Веско Самуилов – музикант                                                               

                                                  (подпис) 

 

Приел: Ани Николова 

   Емил Иванов 

             „ЕНИ филм“ 

 

 

 

 


