
ГРАМОТИ И НАГРАДИ НА 144 СУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 

 

1. Елица Методиева и Теодор Матеев – грамота за отлично представяне 

от Конкурс за пиано London Youth Piano Competition – 2021 – Online, 

ръководител – Яна Корназова 

 

2. Мартина Иванова – грамота за отлично представяне от Конкурс за 

пиано London Youth Piano Competition – 2021 – Online, ръководител – 

Яна Корназова 

 

 

3. Мила Цветкова – грамота за отлично представяне от Конкурс за 

пиано London Youth Piano Competition – 2021 – Online, ръководител – 

Яна Корназова 

 

4. Мия Енева – грамота за отлично представяне от Конкурс за пиано 

London Youth Piano Competition – 2021 – Online, ръководител – Яна 

Корназова 

 

5. Дамян Беев – грамота за отлично представяне  и трето място от 

Конкурс за пиано London Youth Piano Competition – 2021 – Online, 

ръководител – Яна Корназова 

 

6. Александра Стоева – 10а клас – първо място, грамота и златен медал 

от Festival Internazionale della Arti – Арт център Кърнолски – м. 

11.2021 година 

 

7. Галина Ташева, учител по класическо пеене на Александра Стоева – 

10а клас – грамота и приз GRANDE MAESTRO от Festival 

Internazionale della Arti – Арт център Кърнолски – м. 11.2021 година 

 

8. Магдаена Ангелова – 4а клас – първо място, грамота и златен медал, 

пиано от Festival Internazionale della Arti – Арт център Кърнолски – 

м. 11.2021 година 

 

 



9. Маринела Гьонева, учител по пиано на Магдалена Ангелова – 4а 

клас – грамота и приз GRANDE MAESTRO от Festival Internazionale 

della Arti – Арт център Кърнолски – м. 11.2021 година 

 

10. Магдаена Ангелова – 4а клас – първо място, диплома - пиано от 

Concorso Internazionale per Giovani Musicisti Gita di Barletta, – 

24.09.2021 година 

 

11. Анатоли Стойчев, ученик от 4г клас -  грамота за участие в 

национален конкурс „Есента в миниатюри“, организатори Народно 

читалище „Пробуда -1880“, гр. Бургас, с учител: Диана Мицова 

 

12. Божидар Стойчев, ученик от 4г клас -  грамота за участие в 

национален конкурс „Есента в миниатюри“, организатори Народно 

читалище „Пробуда -1880“, гр. Бургас, с учител: Диана Мицова 

 

13. Йоана Маврова, ученик от 4г клас -  грамота за участие в национален 

конкурс „Есента в миниатюри“, организатори Народно читалище 

„Пробуда -1880“, гр. Бургас, с учител: Диана Мицова 

 

14. Александър Якимов, ученик от 4г клас -  грамота за участие в 

национален конкурс „Есента в миниатюри“, организатори Народно 

читалище „Пробуда -1880“, гр. Бургас, с учител: Диана Мицова 

 

15. Ива Георгиева, ученик от 5г клас -  грамота за участие в национален 

конкурс „Есента в миниатюри“, организатори Народно читалище 

„Пробуда -1880“, гр. Бургас, с учител: Диана Мицова 

 

16. Зорница Сугарева, ученик от 5д клас -  грамота за участие в 

национален конкурс „Есента в миниатюри“, организатори Народно 

читалище „Пробуда -1880“, гр. Бургас, с учител: Диана Мицова 

 

17. Ния Лозанова, ученик от 5д клас -  грамота за участие в национален 

конкурс „Есента в миниатюри“, организатори Народно читалище 

„Пробуда -1880“, гр. Бургас, с учител: Диана Мицова 

 

18. Йоана Георгиева, ученик от 5д клас -  грамота за участие в 

национален конкурс „Есента в миниатюри“, организатори Народно 

читалище „Пробуда -1880“, гр. Бургас, с учител: Диана Мицова 



19. Вероника Табкова ученик от 5д клас -  грамота за участие в 

национален конкурс „Есента в миниатюри“, организатори Народно 

читалище „Пробуда -1880“, гр. Бургас, с учител: Диана Мицова 

 

 

20. Стефани Михайлова, ученик от 5д клас -  грамота за участие в 

национален конкурс „Есента в миниатюри“, организатори Народно 

читалище „Пробуда -1880“, гр. Бургас, с учител: Диана Мицова 

 

21. Илиана Стоянова, ученик от 5д клас -  грамота за участие в 

национален конкурс „Есента в миниатюри“, организатори Народно 

читалище „Пробуда -1880“, гр. Бургас, с учител: Диана Мицова 

 

22. Диляна Иванова, ученик от 7б клас -  грамота за участие в 

национален конкурс „Есента в миниатюри“, организатори Народно 

читалище „Пробуда -1880“, гр. Бургас, с учител: Диана Мицова 

 

23. Магдалена Жекова, ученик от 7б клас -  грамота за участие в 

национален конкурс „Есента в миниатюри“, организатори Народно 

читалище „Пробуда -1880“, гр. Бургас, с учител: Диана Мицова 

 

 

24. Яна Евлогиева, ученик от 7б клас -  специална награда и грамота за 

участие в национален конкурс „Есента в миниатюри“, организатори 

Народно читалище „Пробуда -1880“, гр. Бургас, с учител: Диана 

Мицова 

 

25. Христина Нетова , ученик от 7б клас – първа награда и  грамота за 

участие в национален конкурс „Есента в миниатюри“, организатори 

Народно читалище „Пробуда -1880“, гр. Бургас, с учител: Диана 

Мицова 

 

26. Гергана Нетова , ученик от 7б клас – първа награда и  грамота за 

участие в национален конкурс „Есента в миниатюри“, организатори 

Народно читалище „Пробуда -1880“, гр. Бургас, с учител: Диана 

Мицова 

 

 



27. Христиана Дончева , ученик от 7в клас –  грамота за участие в 

национален конкурс „Есента в миниатюри“, организатори Народно 

читалище „Пробуда -1880“, гр. Бургас, с учител: Диана Мицова 

 

28. Лаура Николова , ученик от 7в клас –  грамота за участие в 

национален конкурс „Есента в миниатюри“, организатори Народно 

читалище „Пробуда -1880“, гр. Бургас, с учител: Диана Мицова 

 

29. Никол Якимова, ученик от 7в клас –  втора награда и грамота за 

участие в национален конкурс „Есента в миниатюри“, организатори 

Народно читалище „Пробуда -1880“, гр. Бургас, с учител: Диана 

Мицова 

 

30. Дарина Недкова, ученик от 8в клас –  втора награда и грамота за 

участие в национален конкурс „Есента в миниатюри“, организатори 

Народно читалище „Пробуда -1880“, гр. Бургас, с учител: Диана 

Мицова 

 

31. Александра Стоева от 10А клас – второ място с грамота и медал за 

участие в Седемнадесети международен фестивал на изкуствата 

„Кръстопът на музите“ 2021, проведен на 01.12.2021 година 

 

 

32. Галина Ташева – грамота за отлична работа с талантливите деца на 

България, учителка на Александра Стоева от 10А клас – второ място 

с грамота и медал за участие в Седемнадесети международен 

фестивал на изкуствата „Кръстопът на музите“ 2021, проведен на 

01.12.2021 година 

 

33.  Лора Иванова Иванова – класирана като национален финалист на 

състезание по „Творческо писане на английски език“, м. Декември, с 

подкрепата на американското посолство и British Council, с учител 

Смиляна Станоева 

 

 

34. 42 ученици се явиха на първи кръг състезание по „Творческо писане 

на английски език“, м. Декември, с подкрепата на американското 

посолство и British Council от тях: 

- 6 кл – 20 ученици 



- 7 клас – 11 ученици 

- 8 клас – 7 ученици 

- 10 клас – 4 ученици 

- С организатор, къководител и учител на 6 и 8 клас Евелина 

Томова 

 

35. Петър Атанасов – пиано, трето място, диплома и медал на 

Национален конкурс „Път към славата“ , Арт център Кърнолски, м. 

Март 2022 година с ръководител: Маринела Ангелова 

 

36.  Маринела Ангелова – диплом за висок професионализъм от 

Национален конкурс „Път към славата“ , Арт център Кърнолски, м. 

Март 2022 година 

 

 

37. Мартина Иванова и Миа Енева - дует – пиано, второ място, диплома 

и медал на Национален конкурс „Път към славата“ , Арт център 

Кърнолски, м. Март 2022 година с ръководител: Яна Корназова 

 

38. Йоана Субева  – пиано, златен дебют, диплома и медал на 

Национален конкурс „Път към славата“ , Арт център Кърнолски, м. 

Март 2022 година с ръководител: Яна Корназова 

 

39. Мила Цветкова  – пиано, отлично представяне, диплома и медал на 

Национален конкурс „Път към славата“ , Арт център Кърнолски, м. 

Март 2022 година с ръководител: Яна Корназова 

 

 

40. Елиза Методиева и Теодор Матеев, дует  – пиано, второ място, 

диплома и медал на Национален конкурс „Път към славата“ , Арт 

център Кърнолски, м. Март 2022 година с ръководител: Яна 

Корназова 

 

41.  Яна Корназова – диплом за висок професионализъм от Национален 

конкурс „Път към славата“, Арт център Кърнолски, м. Март 2022 

година 

 

42. Ирена Христова – диплом за висок професионализъм от Национален 

конкурс „Път към славата“ , Арт център Кърнолски, м. Март 2022 

година 



43. Калина Георгиева  – пиано, отлично представяне, диплома и медал 

на Национален конкурс „Път към славата“ , Арт център Кърнолски, 

м. Март 2022 година с ръководител: Яна Корназова 

 

44. Николина Георгиева – първа награда, народно пеене на Национален 

студентски фестивал на изкуствата, ЮЗУ, гр. Благоевград – 

15.04.2022 г. , преподавател: Беатрис Александрава 

 

 

45. Анастасия Стоянова – втора награда, народно пеене на Национален 

студентски фестивал на изкуствата,  ЮЗУ, гр. Благоевград – 

15.04.2022 г. , преподавател: Беатрис Александрава 

 

46. Цветелина Димитрова – първа награда, пиано на Национален 

студентски фестивал на изкуствата, ЮЗУ, гр. Благоевград – 

15.04.2022 г. , преподавател: Маринела Ангелова 

 

 

47. Стефани Калин Митева – първа награда на гъдулка, на XXVII 

национален детски фолкларен конкурс „Диньо Маринов“, гр. Варна 

1-3.04.2022 година, преподавател: Теодор Димитров 

 

48. Габриел Даниел Томов – втора награда на гъдулка, на XXVII 

национален детски фолкларен конкурс „Диньо Маринов“, гр. Варна 

1-3.04.2022 година, преподавател: Теодор Димитров 

 

 

49. Борислав Добромиров Добрев – грамота за отлично представяне на 

гъдулка, на XXVII национален детски фолкларен конкурс „Диньо 

Маринов“, гр. Варна 1-3.04.2022 година, преподавател: Теодор 

Димитров 

 

50. Боян Андрианов Димитров – първа награда на тамбура, на XXVII 

национален детски фолкларен конкурс „Диньо Маринов“, гр. Варна 

1-3.04.2022 година, преподавател: Константин Фиданчев 

 

 

51. Божидар Даниелов Миленков– отлично предсавяне на тамбура, на 

XXVII национален детски фолкларен конкурс „Диньо Маринов“, гр. 

Варна 1-3.04.2022 година, преподавател: Константин Фиданчев 



52. Калоян Йорданов Митков-  първа награда на тамбура, на XXVII 

национален детски фолкларен конкурс „Диньо Маринов“, гр. Варна 

1-3.04.2022 година, преподавател: Константин Фиданчев 

 

53. Велиян Иво Господинов -  първа награда на тамбура, на XXVII 

национален детски фолкларен конкурс „Диньо Маринов“, гр. Варна 

1-3.04.2022 година, преподавател: Константин Фиданчев 

 

 

54. Веселин Добромиров Добрев -  трета награда на тамбура, на XXVII 

национален детски фолкларен конкурс „Диньо Маринов“, гр. Варна 

1-3.04.2022 година, преподавател: Константин Фиданчев 

 

55. Кристиан Асенов Ватов -  втора награда на тамбура, на XXVII 

национален детски фолкларен конкурс „Диньо Маринов“, гр. Варна 

1-3.04.2022 година, преподавател: Константин Фиданчев 

 

56. Народен оркестър при 144 СУ „Народни будители“-  първа награда 

на тамбура, на XXVII национален детски фолкларен конкурс „Диньо 

Маринов“, гр. Варна 1-3.04.2022 година, преподавател: Константин 

Фиданчев 

 

57. Тамбурашка камерна група при 144 СУ „Народни будители“-  първа 

награда на тамбура, на XXVII национален детски фолкларен конкурс 

„Диньо Маринов“, гр. Варна 1-3.04.2022 година, преподавател: 

Константин Фиданчев 

 

58. Георги Ангелов Деведжиев -  трета награда на тамбура, на XXVII 

национален детски фолкларен конкурс „Диньо Маринов“, гр. Варна 

1-3.04.2022 година, преподавател: Константин Фиданчев 

 

59. Кристиан Асенов Вътев – много добре представил се на XIV 

Национален детско –юношешески конкурс за песенен и 

инструментален фолклор Песенна дъга над Кутев, гр. Котел, 

01.04.2022 год., преподавател: Константин Фиданчев 

 

60. Калоян Йорданов Митков-  – отлично  представил се на XIV 

Национален детско –юношешески конкурс за песенен и 

инструментален фолклор Песенна дъга над Кутев, гр. Котел, 

01.04.2022 год., преподавател: Константин Фиданчев 



 

61. Боян Адрианов Димитров  – отлично  представил се и получил син 

флаг на XIV Национален детско –юношешески конкурс за песенен и 

инструментален фолклор Песенна дъга над Кутев, гр. Котел, 

01.04.2022 год., преподавател: Константин Фиданчев 

 

62. Константин Фиданчев -  за високи обучителни и творчески 

постижения в работата с лауреатите на на XIV Национален детско –

юношешески конкурс за песенен и инструментален фолклор Песенна 

дъга над Кутев, гр. Котел, 01.04.2022 год., преподавател: Константин 

Фиданчев 

 

63. Натали Борисова – златен медал и диплама за отлично представяне 

на XXII Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево изворче“, 

гр. Стара Загора от 30.04. до 01.05.2022 година, преподавател: 

Беатрис Александрова 

 

 

64. Габриела Ангелова – сребърен медал и диплама за отлично 

представяне на XXII Национален детски фолклорен конкурс 

„Орфеево изворче“, гр. Стара Загора от 30.04. до 01.05.2022 година, 

преподавател: Беатрис Александрова 

 

65. Борислав Ненков – сребърен медал и диплама за отлично 

представяне на XXII Национален детски фолклорен конкурс 

„Орфеево изворче“, гр. Стара Загора от 30.04. до 01.05.2022 година, 

преподавател: Беатрис Александрова 

 

 

66. Атанас Петков – бронзов медал и диплама за отлично представяне на 

XXII Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево изворче“, гр. 

Стара Загора от 30.04. до 01.05.2022 година, преподавател: Беатрис 

Александрова 

 

67. 144 СУ „Народни будители“ – втора награда -  диплама за отлично 

представяне на XXII Национален детски фолклорен конкурс 

„Орфеево изворче“, гр. Стара Загора от 30.04. до 01.05.2022 година, с 

ръководител: Беатрис Александрова 

 



68. Сертификат за участие в конкурс за детска рисунка на 144 СУ 

„Народни будители“, от езикова школа Британика 

 

69. Хуа Ранг Ким -11А – първо мяста, грамота и медал на IX. 

национален фестивал, конкурс за класическа, поп, рок и джаз 

„Музика без граници“ на 14.05.2022 г. , организатори: Народно 

читалище „Димитър Динев 1937“, преподавател: Кирил Стефанов 

 

70. Калоян Стефанов – трето мяста, грамота  от IX. национален 

фестивал, конкурс за класическа, поп, рок и джаз „Музика без 

граници“ 14.05.2022 г., организатори: Народно читалище „Димитър 

Динев 1937“, преподавател: Кирил Стефанов 

 

71. Дейвид Георгиев -11А – трето мяста, грамота  от IX. национален 

фестивал, конкурс за класическа, поп, рок и джаз „Музика без 

граници“ 14.05.2022 г., организатори: Народно читалище „Димитър 

Динев 1937“, преподавател: Кирил Стефанов 

 

72. Христо Мирчев – 11А– трето мяста, грамота  от IX. национален 

фестивал, конкурс за класическа, поп, рок и джаз „Музика без 

граници“ 14.05.2022 г., организатори: Народно читалище „Димитър 

Динев 1937“, преподавател: Кирил Стефанов 

 

 

73. Веселите китаристи -  грамота и статуетка от IX. национален 

фестивал, конкурс за класическа, поп, рок и джаз „Музика без 

граници“ 14.05.2022 г., организатори: Народно читалище „Димитър 

Динев 1937“, преподавател: Димитър Лазаров 

 

74. Ясен Емил Нейков – второ място грамота и медал от IX. национален 

фестивал, конкурс за класическа, поп, рок и джаз „Музика без 

граници“ 14.05.2022 г., организатори: Народно читалище „Димитър 

Динев 1937“, преподавател: Димитър Лазаров 

 

 

75. Калоян Събев – второ място грамота и медал от IX. национален 

фестивал, конкурс за класическа, поп, рок и джаз „Музика без 

граници“ 14.05.2022 г., организатори: Народно читалище „Димитър 

Динев 1937“, преподавател: Димитър Лазаров 

 



76. Елица Христова – трето място грамота и медал от IX. национален 

фестивал, конкурс за класическа, поп, рок и джаз „Музика без 

граници“ 14.05.2022 г., организатори: Народно читалище „Димитър 

Динев 1937“, преподавател: Димитър Лазаров 

 

77. Иван Попиванов – трето място грамота и медал от IX. национален 

фестивал, конкурс за класическа, поп, рок и джаз „Музика без 

граници“ 14.05.2022 г., организатори: Народно читалище „Димитър 

Динев 1937“, преподавател: Димитър Лазаров 

 

78. Радиоконкурс „Млади фолклорни таланти“ – грамота от БНР, 

програма „Хоризонт“ и предаването „Рано в неделя“ – се присъжда 

на Танцов състав към 144 СУ „Народни будители“,  гр. София с 

ръководител: Валентин Иванов  на 22.05.2022 г. 

 

 

79. Радиоконкурс „Млади фолклорни таланти“ – грамота от БНР, 

програма „Хоризонт“ и предаването „Рано в неделя“ – се присъжда 

на вокален състав към 144 СУ „Народни будители“, гр. София  с 

ръководител: Евелина Христова  на 22.05.2022 г. 

 

80. Радиоконкурс „Млади фолклорни таланти“ – грамота от БНР, 

програма „Хоризонт“ и предаването „Рано в неделя“ – се присъжда 

на тамбурашки оркестър към 144 СУ „Народни будители“, гр. София 

с ръководител: Константин Фиданчев  на 22.05.2022 г. 

 

81. 16. конкурс  за „Голямата танцова награда“ – 2022 г., втора 

възрастова група, български народни танци, Грамота за участие в 

конкурса,  

 

 Статуетка и трето място 

Ръководители: Ралица Иванова и Валентин Иванов 

82. 16. конкурс  за „Голямата танцова награда“ – 2022 г., втора 

възрастова група, български народни танци, Грамота за участие в 

конкурса,  

 Статуетна – Наградата на публиката 

Ръководители: Ралица Иванова и Валентин Иванов 



83. 16. конкурс  за „Голямата танцова награда“ – 2022 г., втора 

възрастова група, български народни танци, Грамота за участие в 

конкурса,  

 Статуетка за изпълнителско майсторство 

Ръководители: Ралица Иванова и Валентин Иванов 

84. Вокално – инструментален ансамбъл –  Награда на Международен 

детски фестивал „Млади таланти“-2022 - НДД  , Диплом и Лауреат  - 

за отлично представяне,   раздел Музикално изкуство: Народно 

пеене, инструментални групи, с ръководители: Константин 

Фиданчев и Евелина Христова на 17-21.05.2022 г. 

 

85. Народен оркестър –  Награда на Международен детски фестивал 

„Млади таланти“-2022, НДД , Диплом и Лауреат  - за отлично 

представяне,   раздел Музикално изкуство: Инструментални групи, с 

ръководител: Константин Фиданчев на 17-21.05.2022 г. 

 

86. Ралица Панкова –  Награда на Международен детски фестивал 

„Млади таланти“-2022, НДД, Диплом и Лауреат  - за отлично 

представяне,   раздел: Музикално изкуство, с ръководител: Евелина  

Христова, на 17-21.05.2022 г. 

 

87. Тиана Дафкова –  Награда на Международен детски фестивал 

„Млади таланти“-2022, НДД, Диплом и Лауреат  - за отлично 

представяне,   раздел: Музикално изкуство, с ръководител: Евелина  

Христова, на 17-21.05.2022 г. 

 

88. Илияна Карабойчева –  Награда на Международен детски фестивал 

„Млади таланти“-2022, НДД, Диплом и Лауреат  - за отлично 

представяне,   раздел: Музикално изкуство, с ръководител: 

Стоименка Недялкова, на 17-21.05.2022 г. 

 

89. Елина Ценева –  Награда на Международен детски фестивал „Млади 

таланти“-2022, НДД, Диплом и Лауреат  - за отлично представяне,   

раздел: Музикално изкуство, с ръководител: Стоименка Недялкова, 

на 17-21.05.2022 г. 

 

 



90. Калина Георгиева –  Награда на Международен детски фестивал 

„Млади таланти“-2022, НДД, Диплом и Лауреат  - за отлично 

представяне,   раздел: Музикално изкуство, с ръководител: Ирена 

Христова, на 17-21.05.2022 г. 

 

 

91. Народен оркестър –  първо място диплома и медал от Първи  

фестивал за народната песен и свирня „Като жива вода“-2022, град 

Суворово, обл. Варна , онлайн формат,  с ръководител: Константин 

Фиданчев  

 

92. Веселин Добромиров Добрев –  второ място диплома и медал – 

тамбура, от Първи  фестивал за народната песен и свирня „Като жива 

вода“-2022, град Суворово, обл. Варна, онлайн формат,  с 

ръководител: Константин Фиданчев  

 

93. Алекс Вакадинов –  трето място диплома и медал – тамбура, от 

Първи  фестивал за народната песен и свирня „Като жива вода“-2022, 

град Суворово, обл. Варна, онлайн формат,  с ръководител: 

Константин Фиданчев  

 

 

94. Борислав Добромиров Добрев –  трето място диплома и медал – 

гъдулка, от Първи  фестивал за народната песен и свирня „Като жива 

вода“-2022, град Суворово, обл. Варна, онлайн формат,  с 

ръководител: Теодор Димитров  

 

95. Празник на район Младост 2022 г., Турнир по Конг фу, първо място 

за 144 СУ, ръководител: Теймур Джафари, на 03-05.06.2022 г.  

 

96.  Дария Арсова – акордеон, второ място – грамота и медал за отлично 

представяне в Национален детски фолклорен конкурс „Дай бабо 

огънче“, организатори с. Мещица – 2022 г, ръководител: Димитър 

Цанков 

97. Ивайло Кирилов – акордеон, първо място – грамота и медал за 

отлично представяне в Национален детски фолклорен конкурс „Дай 

бабо огънче“, организатори с. Мещица – 2022 г, ръководител: 

Димитър Цанков 

 



98. Четвърти „Д“ клас – грамота за участие и отлично представяне на 

националното състезание по хореография „Фолклорна плетеница“ – 

2022 година, проведен в гр. Бургас, ОУ „Елин Пелин“, ръководител: 

Росица Атанасова 

 

92.Четвърти „Е“ клас – грамота за участие и отлично представяне на 

националното състезание по хореография „Фолклорна плетеница“ – 

2022 година, проведен в гр. Бургас, ОУ „Елин Пелин“, ръководител: 

Стефан Петров 

 

99. Седми клас – грамота за участие и отлично представяне на 

националното състезание по хореография „Фолклорна плетеница“ – 

2022 година, проведен в гр. Бургас, ОУ „Елин Пелин“, ръководител: 

Стефан Петров, Анелия Карчева, Калина Зашева 

 

100. Магдалена Ангелова – първо място, грамота и медал, категория 

Класическа музика – 7-11 години, организатори „ЕНИ Дигитал 

ООД“, гр. Перник, ръководител: Маринела Ангелова 

 

101. 144 СУ „Народни будители“, - диплом, грамота и статуетка за 

спечелено второ място на раздел хореография – Народни танци – 

обработен танцов фолклор, първа възрастова група от 

Международен фолклорен фестивал „Несебърски накит“ 

организатори Община Несебър, Народно читалище „Яна Лъскова-

1905“-Несебър, с ръководители: Валентин Иванов и Ралица Иванова 

 

 


