
 
 

1 
 

ОСМИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР В АЛЕКОВО 

         На 29.06.2013 година в село Алеково, община Алфатар, област Силистра за пореден път се проведе 

фолклорен събор „Алеково пее песните на Димитрина Кунева”. Заявките за участие в събора, които 

получихме бяха от североизточния регион на България. Денят бе прекрасен, в прохладния парк се 

разнасяше билков аромат с преобладаваща нотка на липа. Гостите започнаха да пристигат от осем часа 

сутринта. Доброволци, облечени в жълти, обозначени с логото на събора тениски посрещаха гостите и 

предоставяха необходимата информация на всеки нуждаещ се. Не липсваха павилиони за разхладителни 

напитки, закуски, сувенири и дрехи – с една дума празничната атмосфера беше на ниво. 

                                          

Г-н Захариев открива събора 

        Осми фолклорен събор „Алеково пее песните на Димитрина Кунева” бе открит както винаги от 

Кмета на Алеково Иван Захариев. Словото, което поднесе към гостите и участниците бе съдържателно и 

увлекателно.  

       Той не пропусна да каже, че се гордее, че е жител на Алеково, село, богато на традиции и 

трудолюбиви хора.  

       Специалните гости на събора бяха нашите приятели, а това са Стефан Господинов - народен 

представител в миналото и сегашно Народно събрание; Златка Питакова - Председател на Общински 

съвет град Алфатар; Йорданка Узунска - Кмет на Община Алфатар; Янка Господинова - Председател на 

общинско ръководство на ПП „ГЕРБ” град Алфатар и съветник в Общински съвет град Алфатар; Росица 

Иванова – общински съветник в Община Алфатар; Живка Великова – общински съветник в Община 

Алфатар. 

       Приветствия към участниците, гостите и жителите на Алеково поднесоха Стефан Господинов, 

Златка Питакова и  Йорданка Узунска. В интонацията и думите на тримата приветстващи се усещаше 

тяхната радост и възхищение от нашата добруджанска обстановката и атмосфера. Усетихме тяхното 
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задоволството  и съпричастност към този празник, което ни кара да бъдем горди, и да се чувстваме 

достойни жители на Алеково, община Алфатар, област Силистра и Република България.  

 

                                               

Приветствие от Г-н Господинов 

 

                                                  

Приветствие от Г-жа Питакова 
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Приветствие от Г-жа Узунска 

 

     Спонсори на събора са: ПП „ГЕРБ” – област Силистра; ЗК „Безмер”; Община Алфатар; ЕТ „Димар”-

Йордан Стойчев; ЕТ „Дарилес”- Георги Драганов и Симеон Иванов. 

     След приветствията самодейците от Алеково представиха концертна програма, която съдържаше 

песни от репертоара на голямата певица Димитрина Кунева. Тази година за пръв път се представиха на 

нашата сцена децата от ЦДГ „1-ви юни” Алеково, а Яна-Мария Гагова - алековска внучка и наследник 

на музикален род зарадва публиката със своето изпълнение. 

 

                                         

СФГ „Димитрина Кунева” от Алеково. 
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ДФГ „Алековски славейчета” 

                                            

ЖПФ при НЧ „Пробуда-1910” Алековo 

                                             

ФГ „Надежда” от Межден 



 
 

5 
 

      В конкурсната програма взеха участие 39 фолклорни групи и 16 индивидуални изпълнители. Новото 

тази година е, че инициативния комитет реши да се направи възрастово разграничение деца до 16 

години и възрастни - над 16 години, с цел да се стимулира и насърчи детското участие в събора и 

съхранят народните песни от репертоара на народната певица от Алеково.  

Компетентно жури присъди следните награди:  

Деца-групово участие на: ПЪРВО МЯСТО - ДПГ към НЧ „Христо Ботев”  от село Каблешково, обл.Добрич ,  

Второ и трето място не са присъдени при децата. 

         Деца-индивидуално на:    ПЪРВО МЯСТО -  Светлана Янкова от  село Межден, 

                                                        ВТОРО МЯСТО – Есенгюл Данаилова от село Каблешково, 

                                                        ТРЕТО МЯСТО – Гюзелджан Нихат от село Каблешково, 

 

Възрастни-групово участие на:  ПЪРВО МЯСТО – ФГ „Калинка Вълчева” от град Добрич, 

                                                           ВТОРО МЯСТО – ФГ „Златна есен” от село Кайнарджа, 

                                                           ТРЕТО МЯСТО -  ФПГ с р-л Петко Хотинов от село Калипетрово, 

 

Възрастни-индивидуално на:   ПЪРВО МЯСТО – Димитър Пехливански от Алфатар, 

                                                         ВТОРО МЯСТО – Ганча Павлова от Калипетрово, 

                                                         ТРЕТО МЯСТО – Мария Паскова от Каблешково. 

                                         

ФГ  от Силистра 
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       Класиралите се получиха плакет с лика на Димитрина Кунева, грамоти за съответното място и 

парични награди, а всички останали състави - диплом за участие и еднаква парична сума.   

       За дълго време ще запазим в спомените си изявата на НЧ „Йордан Йовков-1894” от град Алфатар, 

което представи интересната фолклорна програма „На мегдана”. По  време на събора се виеха кръшни 

хора.                                        

 

       Водещият хорото е Михни Стойчев - алековец                                                Балет „ШОК”                                                  

        

       Балет „ШОК” към НЧ „Пробуда-1910” село Алеково закри фолклорния събор „Алеково пее песните 

на Димитрина Кунева” с танц, изигран по мелодията на „Хубава си моя горо”, една от любимите песни 

на Димитрина Кунева, която освен с народни песни е завладявала сърцата на слушателите със градски и 

руски песни. 

       Кмета на Алеково пожела на всички присъстващи: 

   -  Много здраве и до нови срещи! 

                         

                                                 

 

 

с.Алеково 

29.06.2013 г 


