
 

От Октомври 2022г., Клуб за хора и народни танци „На 

Мегдана“ и ръководството на 34. ОУ „Стою Шишков“ 

стартират записвания за деца за  

групи по народни танци от първи до седми клас в четири 

възрастови групи! 

Има една магия, която е съхранила древния дух по нашите земи, която ни е 

запазила като народ през бурните дни на хилядолетната ни история. Една 

магия, която е жива и днес – магията на българския фолклор.  

Песни и танци, обреди и обичаи, вплитали се в едно, предавали се от 

поколение на поколение, останали живи и днес в паметта на Българския 

народ. И ако казват, че в своите песни и танци всеки народ влагал душата 

си, то в танците нашият народ е вложил и сърцето си! 

Децата са тези, които ще продължат традицията и ще разпространяват 

българските нрави, обичаи, песни, танци и фолклор, а за да го носят смело и 

уверено в сърцето си, трябва да познават Българския фолклор!  

Нашата цел е да им покажем необятното, носещо радост, изразяващо 

емоции и обединяващо звено в нашият фолклор и традиции, които са се 

съхранили във времето от предците ни и до днес!  

По време на заниманията по български народни танци ще бъдат  включени 

комплекс от традиционни български хора, танцови разработки, народни 

песни, игри, а също ще бъдат вплетени и части от словестния фолклор и 

запознаване с различните народни обичаи и традиции. Всички методи за 

преподаване са съобразени с възрастта и възможностите на децата, така 

че те да учат с удоволствие, в спокойна и приятелска обстановка.  

Нашата история 

Клуб за хорà и народни танци „На Мегдана“ започва своята дейност в 

началото на 2010 г. Основател и хореограф на сдружението е Даниел 

Костов. 

Към днешна дата клуб „На Мегдана“ развива своята дейност в шест 

танцови зали в гр. София, като в тях с танцьорите на клуба – деца и 

възрастни, работят шест квалифицирани млади хореографи – Даниел 



Костов, Лидия Богословова, Цветелина Георгиева, Божидар Германов, 

Венцислав Александров и Лори Деянова. 

През годините на своята дейност Сдружение „На Мегдана“ има 

представени и пет премиерни фолклорни спектакъла – „Полъх от 

миналото“(първо издание, 2015г., зала Военна академия), „Полъх от 

миналото“(второ издание, 2016г., зала 1 на НДК), „Първо любе“(първо 

издание, Май 2018г., зала 1 на НДК, реализиран с подкрепана на Национален 

фонд култура по повод Председателството на р. България на Съвета на 

ЕС), „Първо Любе“(второ издание, Октомври 2018г., зала 1 на НДК), 

„Едновремски истории“ (29 Май 2022г., зала 1 на НДК), реализиран с 

подкрепата на Министрество на културата. Дейците от сдружението са и 

инициаори на благотворителната инициаива „За бъдеще добро да се хванем 

на хоро“, као ежегодно се организират концерти и фестивали с 

благоворителна цел, като дарените средства на нуждаещи се надвишават 

120 000лв. 

Ръководители на детските групи в 34. ОУ „Стою 

Шишков“  
Венцислав Александров - Хореограф-педагог  

Народен танцьор и певец още от малко дете, увлечен по магията на 

фолклора, Венцислав завършва средното си образование в НМУ „Любомир 

Пипков“ гр. София със специалност народно пеене. Бакалавърска степен 

специалност „Българска народна хореография“ към Югозападен 

Университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград. Част е от екипа на Клуб 

за хора и народни танци „На Мегдана“, като хореограф на няколко групи за 

възрастни и деца. Танцьор на Студентски фолклорен ансамбъл при 

Югозападен Университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград и Фолклорен 

танцов ансамбъл „На Мегдана“. 

Цветелина Георгиева - Хореограф-педагог 

Първи си стъпки в танците прави още на 6 години, участвайки в детски 

танцов ансамбъл. Водена от желанието си да задълбочава знанията си в 

тази насока започва в Национално училище за танцово изкуство в гр. София, 

където завършва своето средно образование. Завършва бакалавърската си 

степен в специалност „Българска народна хореография“ в Югозападен 

университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, в момента се обучава за 

придобиване на Магистърска степен в специалност „Хореографска 

критика“ отново в ЮЗУ. 

 



 

Репетиции и седмичен график на детските групи в 34. 

ОУ „Стою Шишков“  

 

Детските групи на клуб „На Мегдана“ в 34. ОУ „Стою Шишков“ ще се 

провеждат два пъти седмично, по един астрономически час  

и в четири възрастови групи в малкия салон, в следния седмичен график: 

Първи клас: Понеделник 12:15ч., Четвъртък 13:15ч. 

Втори и Трети клас: Понеделник 13:30ч., Четвъртък 14:30ч. 

Четвърти и Пети клас: Понеделник: 15:00ч., Четвъртък 15:45ч. 

Шести и Седми клас: Понеделник и Четвъртък от 10:30ч. 

 

За часовете по танци децата ще трябва да си носят удобно облекло и 

спортни обувки. 

Детските групи започват своите репетиции от 7 Ноември 2022г., а 

месечната такса е на стойност 50лв. 

 

 

 


