НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА
„ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА - БЪЛГАРИЯ” 2014
КАНДИДАТУРИ, УТВЪРДЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ КОМИСИИ
№

ОБЛАСТ

1

Благоевград

2

Бургас

3

Варна

4

Велико
Търново

5

Видин

6
7
8

Враца
Габрово
Добрич

9

Кърджали

10

Кюстендил

11

Ловеч

12

Монтана

13

Пазарджик

КАНДИДАТУРА
Раздел / Наименование /
Кандидатурата е подадена от...
Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци
Празнична обредност – топене на белези – гр. Якоруда
Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци:
„Плетене на рибарски такъми”
РИМ – Бургас
Традиционни празници и обреди- „Лазаруване”
Група за автентичен
НЧ „Зора-1912” – с. Чернево, общ. Суворово
Традиционно танцуване:
„Кустумбер” на Бабинден – женска група за автентичен
фолклор „Леденишки баби”
НЧ „Поука 1920” – с. Лесеник, общ. В. Търново
Традиционни обреди и празници:
„Къпачи” – Кулски обичай,
НЧ „Просвета – 1882”, гр. Кула, общ. Кула
Няма подадени кандидатури
Няма подадени кандидатури
Традиционно пеене и свирене:
„Добруджанска тройка – минало, настояще и бъдеще”,
НЧ „Йордан Йовков 1870”, гр. Добрич
Традиционно пеене и свирене:
„Нефесите на къзълбашите /алевиите/ - заветът на светците”
НЧ „Васил Левски 1997” – с. Звиница, общ. Кърджали
Традиционно пеене и свирене:
Женска група за автентичен фолклор -„Смочевски Извори“
изпълняват жътварски, трапезни, седенкярски, пролетни,
сватбарски, и др. песни на местно, регионално и национално
ниво.
НЧ “Христо Ботев 1918“, с.Смочево Община Рила
Традиционно пеене и свирене:
„Песни от сърцето на Балкана”, Индивидуално женско фолкл.
пеене
Институция: Музей на народните художествени занаяти и
приложни изкуства- гр. Троян
Традиционно пеене и свирене:
„Гушанската духова музика – сърцето и душата на с.
Замфирово”, НЧ- „Развитие – 1928”, с. Замфирово, община
Берковица
Традиционни празници и обреди:
Дервишов ден в Лесичово”,
НЧ „Отец Паисий 1890” – с. Лесичово, общ. Лесичово

14

Перник

15

Плевен

16

Пловдив

17

Разград

18

Русе

19

Силистра

20

Сливен

21

Смолян

22

София - град

23

Софийска

24

Стара Загора

25

Търговище

26

Хасково

27

Шумен

28

Ямбол

Традиционни празници и обреди:
Старите песни на село Кладница, Пернишко”
/Шопско-граовски изпълнителски стил/ - Многогласно женско
фолклорно пеене
НЧ „Пробуда – 1937 г.”, село Кладница, община Перник,
Традиционни празници и обреди:
„Къпанки”, НЧ „Тодор Попов 1927”,
НЧ в с. Реселец, общ. Червен бряг
Традиционни празници и обреди:
Фолклорен обичай Сирни заговезни „Туйкане”
НЧ „Съзнание 1873”, с. Брестовица, общ. Родопи
Традиционни празници и обреди:
„Хъдрелез – алиански карнавални игри от с. Бисерци”
НЧ „Стефан Караджа 1928” с. Бисерци, общ Кубрат
Традиционно пеене и свирене
Група за автентичен фолклор „Самакитка”
НЧ „Напредък” – с. Долно Абланово
Традиционни обреди и празници:
„Лазаруване в село Старо село- от векове на векове,
НЧ „Възраждане-1940”, с. Старо село, общ. Тутракан
Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци:
„Белянка”- обичай с бъдеще”
НЧ „Светлина 1930” – с. Чинтулово, общ. Сливен
Традиционно пеене и свирене
„Костадин Илчев- самобитен продължител на родопската
гайдарска традиция”
РИМ „Стою Шишков” – Смолян
Традиционно пеене и свирене:
Пеене с характерно шопско натрисане - група за автентичен
фолклор "Сияние"
"Възраждане" – София
Изработване на предмети за обреди и празници:
„Писане на яйца с восък”,
НЧ „Просвета – 1881”, с. Костенец
Традиционни празници и обреди:
„Гергьовден в Дълбоки”,
НЧ „Развитие 1878”, с. Дълбоки, общ. Стара Загора
Традиционни празници и обреди
„Къпане на младоженци – Ивановден”
НЧ „Йордан Миндов 1892”- с. Алваново, общ. Търговище
Група за автентичен фолклор
Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци:
„Ирминден – празник в делника”,
НЧ „Просвета-1925”, с. Лозен, общ. Любимец
Традиционни занаяти, домашни дейности и помишнъци:
„Средновековни колани тъкани на кори” – Софка Петрова
Димитрова
НЧ „Пробуда-1958” - Шумен
Няма подадени кандидатури

