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ПРОГРАМА 
 

НА  

ОСМИ ФОЛКЛОРЕН „СЪБОР НА ХЪРЦОИТЕ” 
с. Кацелово, Община Две могили 

 
 

Съборът на хърцоите се организира от НЧ ”Н.Й.Вапцаров – 1902” с. Кацелово, 
под патронажа на г-н БОЖИДАР БОРИСОВ, кмет на Община Две могили 

 
  09,00 – 10,00 ч. Света литургия в храм „Свето успение Богородично” 

09.30 – 10.00 ч. Регистрация на участниците 
10.00 ч. Официално откриване на събора 
                  

12 август 2017г. 
 

 
ЧАС № ИЗПЪЛНИТЕЛ 

   
10,15 01 Група за автентичен фолклор „Хърцои” при НЧ „Н.Й.Вапцаров” с. 

Кацелово с песните: „Търне моме”; „Марийке моме убава” и „Дей 
ги ди сватба арцойска” 

10,25 02 Блага Димитрова Кръстева от с. Кацелово с песните „Либе 
Стояне” и „Димо седи” 

10,28 03 Вокална група „Хризантеми” към НЧ „Св.св. Кирил и Методий 
1919” гр. Две могили с песните „Заспала е Ружка”; „Гюл девойка” 
и „Китка от Тракия” 

10,38 04 Група за изворен фолклор „Чилновски баби” при НЧ „Светлина-
1927” с. Чилнов с песните „Рада Янку дума”; „Хайде, конче” 

10,43 05 Илияз Мюмюнов от с. Чилнов с песента „Невено, либе Невено” 
10,48 06 Певческа група при НЧ „Зора 1930” с. Помен с песните: „Рекох ти, 

Цоне, казах ти”; „Хайде всички на хорото” и „В наше село 
тракториста” 

10,58 07 Певческа група „Здравец” при НЧ „Отец Паисий 1912” с. Острица 
с песните „Малка мома вода налива”; „Вито се хоро извило” и 
Славейче пее, мамо” 

11,10 08 ПГ „Бъзовска искра” при НЧ „Христо Ботев 1928” с. Бъзовец с 



песните „Песен за Бъзовец” и „Покачила се Тудора” 
11,15 09 Индивидуално изпълнение на Адриана и Веселин Желеви от с. 

Бъзовец с китка от песни 
11,20 10 Дует Стефка Енева и Симона Миленова от с. Бъзовец  
11,24 11 Певческа група при НЧ „Христо Ботев – 1921” с. Широково с 

песните „Мома Драгана спираше”; „Радка си мама тихом думаше” 
и „Не ме карай мамо да се женя” 

11,35 12 Певческа група „Детелина” при НЧ „Пробуда – 1927” с. 
Батишница с песните: „Рано е Янка ранила”; „Поскарай се сине на 
жена си” 

11,42 13 Певческа група „Върбица” при НЧ „Развитие 1908” с. Каран 
Върбовка с песните „Снощи вечер като се връщах от ниви 
големи…” и „Бяла Стана” 

11,50 14 Певческа група „Детелина” при НЧ „Самообразование 1919” с. 
Екзарх Йосиф, Община Борово с песните „Мома се в гори загуби” 
и „Тръгнала е Гана” 

11,58 15 Пенка Минкова от с. Екзарх Йосиф с песните „Мама си Рада 
думаше” 

12,02 16 Пенсионерски клуб „Вяра” с. Ново село, Община Русе с песните 
„Менците дрънкат”; „Мятало Ленче ябълки” и „Мама на Георги 
думаше” 

12,12 17 ЖПГ „Боровчанки” при НЧ „Искра 1898” гр. Борово с песните 
„Седянка се кладеше” и „Калинка гърло боляло” 

12,18 18 ПГ „Писански гласове” при НЧ „Просвета 1901” с. Писанец с 
песните „Оро се вие мамо” и „От де дойде мамо?” 

12,25 19 Индивидуално изпълнение на Милка Станчева от с. Писанец – 
„Кога дойде Нацке?” 

12,28 20 Индивидуално изпълнение на Росица Антонова от с. Писанец– „Аз 
искам мамо” 

12,30 21 Група за пресъздаване на обичаи „Писанчани” – обичай „Булчин 
кравай” 

12,40 22 Група за песни „Доверие” към Съюз на инвалида с. Беловец, общ. 
Кубрат с песните „Тънка Станка, като сламка”; „”Девойче бело, 
цървено” и „За Кубрат” 

12,46 23 Детски танцов състав „Танцова магия” при НЧ „Хр. Ботев 1898” с. 
Ценово с танците „Веселия”; „Петрунино” и „Гъмзовяна” 

12,56 24 Фолклорна група „Нашенки” при НЧ „Хр. Ботев 1898” с. Ценово с 
песните „Иван на Рада думаше”; „Одих, ергенувах мале” и „Мама 
Марийко думаше” 

13,07 25 Фолклорна група „Хърцойски звън” при НЧ Хр. Ботев 1925 с. 
Иваново с песните „Мари Райне”; „Тръгнала е Гана” и „Абре бачо 
Кольо” 

13,18 26 Индивидуално изпълнение на Еленка Дамянова от Иваново – 
„Залюбил Георги буля си” 

13,20 27 Индивидуално изпълнение на Йорданка Минкова от с. Иваново– 
„Две се свати карат” 

13,22 28 Ансамбъл за изворен фолклор „Капанци” при НЧ „Искра 1893” с. 
Паламарца, общ. Попово с постановката „Хляб и вяра”  

13,40 29 Певческа група „Кайнакларски ритми при НЧ „Искра 1893” с. 
Паламарца, общ. Попово с три песни 

13,50 30 Група за народни хора „Капанци” при НЧ „Искра 1893” с. 
Паламарца, общ. Попово с изпълнение на „Дуна иде”; „Стамена” и 
„Щерковата” 



14,00 31 Индивидуално изпълнение на Венета Тодорова от с. Белцов „Димо 
колело дялаше”; „Събра ли са се, събрали” и „Иванчо мама, 
Иванчо” 

14,10 32 Женска певческа група при НЧ „Христо Ботев 1928” с. Обретеник  
с песните „Внимавай кога се жениш” и „Стояне либе” 

14,14 33 ФГ „Росна китка” при НЧ „Развитие 1927” с. Стърмен с песните 
„Дона на порти седеше”; „У Станкини има” и „Мари Доне, бяла 
Доне” 

14,25 34 Индивидуално изпълнение на Еленка Шишкова от с. Стърмен 
„Янкин брат, Янки думаше”  

14,28 35 Певческа група за автентичен фолклор „Белцовските баби” при НЧ 
„Пробуда 1922” с. Белцов, общ. Ценово с песните „Шинке ле”; 
„Дунаве, бели Дунаве” и „Тръгнали се терзии” 

14,35 36 Певческа група „Надежда” от с. Горно Абланово с песните 
„Седнали са ми терзии” и „Събра ли са се мамо” 

14,31 37 Мъжка певческа група от с. Горно Абланово с песните „Наспа ли 
се ле?” и „Село, село”  

14,36 38 Смесена певческа група от с. Горно Абланово с песните „Снощи са 
Янка сгодили” и „Чула те мама, Радо ле” 

14,41 39 ФГ „Брестовишки ритми” при НЧ „Мъдрост 1920” с. Брестовица с 
песните „Седнали се терзии” и „Тръгнал е млад юнак” 

14,46 40 Дует Атанаска Коева и Илия Илиев от с. Брестовица с песента 
„Оро се вие” 

14,50 41 Певческа група за автентичен фолклор при НЧ „Просвета 1928” с. 
Кошов с песните „Черньо Милкана думаше”; „Що ми се глас 
дочува” и Теменуго, Теменужке” 

15,00 42 Индивидуално изпълнение от Кунчо Венко от с. Горно Абланово 
15,05 43 Дует от с. Горно Абланово с песента „Любихме се, любе” 

 


