
Група за изворен фолклор “Веселинче” 
Ръководител - Златка Попова, тел.:  0885 894 447 

 

Имат право мъдреците – в мигове на терзания и душевен смут, в 

моменти на радости, запей си народната песен, че те има, че си потомък на 

славен род български! 

Тази песен, това богатство, пожелаха да понесат със себе си децата 

от Група за изворен фолклор “Веселинче”. 

Сформирана през 1993 година от народната певица и педагог Златка 

Попова.  

Основната задача на групата е създаване на траен интерес към 

българския фолклор, запознаване с народни празници, традиции и обичаи 

на българите, създавани през вековете. Репертоарът на Групата включва 

песни от всички фолклорни области на България. 

И вече толкова години, под ръководството на своята учителка и 

народна певица – госпожа Златка Попова и корепетитор Милчо Макавеев, 

те – малките “веселинчета” търсят, оглеждат, пресъздават, живеят с 

българската народна песен. 

А тя е разнообразна и колоритна, защото идва от всички краища на 

родината: Севера, Шоплука, Тракия, Родопа, Пирина и Добруджа. 

Песента разказва – слушаш я и ту ти се плаче заради теглото на 

българина, ту ти е весело и леко и хей – на, ще заиграеш. 

Ритмична и хороводна, весела и жизнерадостна, песента завладява 

детските сърчица, изгражда у тях ценности, които формират характера им. 

И не случайно – всички се учат отлично, мечтаят, творят, вдъхновено и 

устремено вървят напред и нагоре, с твърдата увереност, че са “мост”, по 

който ще пренесат към бъдните поколения тази красота българска. 

Приети и оценени са “веселинчетата” на сцената, поднасяйки 

топлината и любовта си към народната песен, носейки посланието за 

доброта. 

ГИФ „Веселинче” е участвала в: 

- Национален фолклорен събор „Рожен 2006”; 

- Национален фолклорен събор „ Копривщица 2000” и 

„Копривщица 2005” – награда „Отличници” и „Копривщица 2010” – 

номинация за запис и излъчване по радио „Хоризонт”; 

- Втори международен фолклорен фестивал „Пауталия” – 

Кюстендил 2008 – Първо място в категория „Народни песни” – формации 

до 17 години; 

- Първи детски национален фолклорен конкурс „Напеви от 

Северозапада” – Монтана 2009 – Трето място; 

- Национален фолклорен фестивал „Столетово пее” – Столетово 

2010 – Първо място; 



- Национален фестивал за автентичен фолклор „Песни в полите 

на Балкана” – Жълтеш 2011. 

От тук, от група “Веселинче” започва и минава пътя на прекрасните 

изпълнители на народни песни, избрали своята професия в живота – 

фолклористи, певци, танцьори. 

Днешните “Веселинчета” са на възраст от 9 до 18 години – умни, 

интелигентни и красиви деца, носещи в сърцата си една голяма любовта 

към песните, танците, мъдростите на родния край. 

И ще я има песента българска!  

Съставът набира нови членове на възраст до 18 години.  

Репетициите се провеждат понеделник и четвъртък от 19:00 часа в 

Младежки дом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


