
    ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ е най-голямото общинско средищно основно училище в гр. Самоков. В него се обучават 

488 деца и ученици, разпределени в 20 паралелки и 1 ПГ. В училището работят: 2 главни учители, 24 старши учители,  17 

учители, психолог, административен и помощен персонал. 

    С решение № 391/17.07.2017 г. на МС, ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ получава статут на иновативно училище.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Юбилеен вестник 

Издава се по повод 25 години ДВГ „Медени звънчета“ 

към ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ 

 

Читателю! Спри за миг в забързаното си ежедневие! Прославяме уникалния самоковски двуглас – красив стил 

от богатата фолклорна палитра на България.  

Красиви лица, светещи очи, божествени гласове… блестят в носиите и със своята младост! Усещаш ли нещо 

вълшебно във въздуха? Това е духът, българският дух!  

С този вестник ще те направим съпричастен към творческия път на ДВГ „Медени звънчета“, която 25 години 

прославя училището ни, града ни в страната и чужбина на фолклорни фестивали и конкурси. 

„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.“ 

Невероятно е докосването до тази магия в песните на децата от ДВГ „Медени звънчета“. В детските души са 

посети семената на народната песен с невероятното умение, безкрайната обич и любов на ръководителката на 

групата г-жа Даниела Георгиева. 

Вече четвърт век те  разцъфват като нежните, крехки бели кокичета, за да ни дарят с красотата и очарованието на 

магическите си гласове. Техните изпълнения стоплят душите и сърцата ни, оставят ни без дъх. Слушаме в захлас 

омайващите народни песни. Омагьосва ни мелодичността им и силата на словото в тях, идващо от далечното 

минало, за да ни изпълни с чувство на гордост, че сме българи, и надежда, че ще ни има винаги, защото: 

„…песента ще се пронесе 

по гори и по долища - 

горите ще я поемат, 

долища ще я повторят,  

и тъгата ми ще мине…“ /Христо Ботев/ 

Фолклорната песен ни понася на крилете си, грабва и никога няма да ни пусне, защото граденото с обич те омайва 

и омагьосва с великолепието си, буди възторг и възхищение, радва и те носи към слънчеви и сияйни хоризонти. 

Става ти някак леко, сякаш политаш като волна птица в един друг свят, свят на вълшебства и бляскави мечти. 

Фолклорните песни са непокътнатата чистота, мъдрост и дух на българина. Народната музика звучи непреходно, 

тя е извънземна, завладява не ухото, а сърцето и душата. 

Както някога, така и днес, тя е онзи заряд на гордост, че принадлежим към един народ със славно минало, 

неповторими традиции, обичаи и ритуали, които като „навързани златни пендари украсяват снагата българска“. 

  

Випуск 2008/2010 г. 

Випуск 2001/2004 г. 

Випуск 2002/2006 г. 

Випуск 1999/2001 г. 

„Колко ли въпросителни има в главата си човек, когато трябва да направи избор?! „Изборът” присъства ежедневно в 

нашия живот. Ако той се идентифицира с понятието „хармония” в музиката, колко ли „лица” би могла да има тя?! 

Много!!! Първите ми стъпки в опознаването на това изкуство бяха изключително и само обвързани с класиката. 

Вокалната група и по-скоро досега ми с фолклора бяха повратна точка в моя живот, за да се стигне дотам той да бъде 

моя професия днес.“ Величка Чаушева 

 

,,Единственото доказателство за съществуването на Бог е музиката!” (Кърт Вонегът)  

Детска вокална група ,,Медени звънчета” има специално място в сърцето ми! В съзнанието ми тя е символ на любов 

към изкуството, защото чрез нея успях да се докосна до Божествената магия на многогласното пеене! Благодаря Ви, 

госпожо!“ Габриела Даганова 

 

„В живота на всеки човек има ключови моменти, които бележат пътя му по-нататък. За мен такъв момент беше 

участието в основаване на ДВГ „Медени звънчета“. Пеейки там, аз положих своите основи в изучаването на 

многогласното пеене, хоровото музициране и любовта си към българския обработен фолклор. През тези три години, 

в които бях част от състава на групата, в мен се зароди желание в бъдеще да продължа, в детайли да изследвам и 

разбера българския обработен фолклор. И за щастие, след 10 години, това се превърна в моя професия. 

Благодаря за възможността да бъда част от тази формация и за прекрасните моменти, които изживяхме заедно. 

Попътен вятър, все по-напред и все по-нагоре!“ Надежда Иванова 

 

„След дълги години в търсене на лично „моя“ стил, като ценител на музиката, аз разбрах, че няма нито едно изкуство 

на света, което и малко да се доближава до нашия фолклор. Чувайки трепетите на родните ни песни, аз го обикнах. 

Музиката - нематериалното богатство, без което светът не би бил същият.“ Даниела Попйорданова 

 „Музиката за мен е безценно богатство, за нея няма граници, тя е езикът, който 

всички разбираме. Тя е магията, която предизвиква емоции и чувства, пренася те в 

друг свят, тя възпитава. За мен е голяма радост и удовлетворение, че музиката е 

свързана с професионалния ми живот. Удоволствие е да предаваш емоциите от 

музиката на младото поколение.“ Кристина Чулкова 
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В двадесет и пет годишната история на групата през школата на „Медени звънчета“ преминаха десетки ученици, 

опознали очарованието и магията на фолклорната песен, избрали да представят красотата и богатството ѝ. 

„Гордея се, че съм „посланик“ на шопския фолклор.“ Мартина Дибекова 

 

„Имах честта да се запозная с г-жа Даниела Георгиева, когато бях на седем години. Тя е един прекрасен човек и 

изключителен преподавател. Научи ни да бъдем дисциплинирани, да работим в колектив, да обичаме българския 

музикален фолклор. С вокалната група сме имали хиляди прекрасни мигове, много участия и незабравими 

преживявания. Радвам се, че съм била част от тази група.“ Ана-Мария Галчева 

 

Випуск 1993/1997 г. 

Випуск 2007/2009 г. 

Випуск 2009/2012 г. Випуск 2015/2017 г. 

Випуск 2017/2019 г. 

Випуск 2014/2016 г. 



 

 

„…А тя – неуморна, търсеща, прецизна и взискателна! Музикант със стил и висок професиона-

лизъм…“                                                                     Мария Градешлиева, директор на НУФИ „Филип Кутев“, гр. Котел 

 „…Тя умее да даде живот на всяка една песен и да я превърне в истинско произведение на 

фолклорното изкуство…“                                                                          Дочка Къшева, фолклорист, вокален педагог 

За насоките и промените, довели до успехите на ДВГ „Медени звънчета“, 

госпожа Даниела Георгиева споделя:   

„През 1991 г. се създават музикалните паралелки в училище. Към тях се 

сформира и вокална група, която изпълнява детски и училищни песни. Две 

години по-късно през 1993/94 г. се ражда идеята вокалната група да изпълнява 

фолклорни песни, аранжирани от учителя по музика Георги Георгиев. 

Фолклорът е неоценимо богатство за българина. За някои той е традиция, за 

други - професия, но независимо в каква форма съществува, той продължава да 

живее като необходимост, съчетана с нашата съвременност.  

Аз съм класически музикант - пианист. Осъзнаването ми за българския 

автентичен фолклор дължа на групата в с. Широки дол, Самоковска община. 

Три от жените в нея работеха в нашето училище. След работа взимах децата и 

с жените отивахме при четвъртата певица, т.н. „викачка“, която изпълнява 

високия глас. В рамките на 1-2 часа пеехме, а моята задача беше интонационно 

да изчистя песните. Така се насочих към фолклора и започнах задълбочено да 

го изучавам. В началото с децата учехме шопски песни, на които направих 

съвременен синбек. Случвало се е да няма озвучаване и тогава пееха а-капелно. Видях, че го правят с желание и 

любов, и започнахме с автентичния маниер на изпълнение. Първоначално с по-бързички песни, за да им е по-лесно, 

а на по-късен етап потърсих бавни песни с много провиквания и богата орнаментика. Децата се справяха чудесно, 

което означаваше, че съм намерила правилния път до тяхното сърце. 18 години бях ръководител на женска 

певческа група в с. Говедарци, Самоковска община. От извора, от жените със самороден талант почерпих опит, 

записах и нотирах песните, които учениците повтаряха и усвоиха. 

Може би успехите ми се дължат на желанието да приобщя децата към самобитните самоковски песни със сложен 

автентичен двуглас. Смятам, че тук се крие разковничето за усвояване и съхраняване на традиционната култура. 

„…Забележително е вдъхновението, сценичното поведение, с които децата съпреживяват 

трудните самоковски песни…“                                                                                        Илка Димитрова, продуцент БНР 

Значима е и подкрепата на училищното ръководство, което ни осигурява - на мен и децата, благоприятни условия 

за творческа работа и изяви на вокалната група. С удовлетворение заявявам, че фолклорът е на почит в нашето 

училище. Залагаме на по-задълбоченото му изучаване в часовете по музика, усвояване на правилното 

звукоизвличане и характерното открито пеене. Разполагаме със собствени носии, изработени по автентични 

образци, декорирани с интересни дантели и шевици. 

„Успехът не е последен, нито неуспехът фатален: това, което е важно, е постоянството.“ Тази мисъл на Чърчил е 

в основата на моята философия за живота и работата. Зад всеки неуспех се крие ново израстване, а след всеки 

успех идват още по-високи изисквания. 

Когато излизаш на сцена, не трябва да има компромиси, защото в пеенето или можеш, или не можеш.“  

„…Нека работата, която сте приели като мисия, да Ви носи удовлетворение и гордост…“ 

                                                                                            д-р Мария Георгиева, Институт за изследване на изкуствата - БАН 

„…Бъдете все така всеотдайна и човеколюбива, за да продължавате да дарявате щастие и 

надежда в очите на талантливите деца на гр. Самоков!…“                            

                                                                                           Светла Караджова, създател и организатор на НМТК „Пиленце пее“ 
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УСПЕХЪТ НЕ ЗАКЪСНЯВА 
 

За старанието, за отговорността, за упоритостта, за опита, за професионализма и всеотдайността.  
Четвърт век детската вокална група „Медени звънчета“ прославя  училището ни, града ни  в страната и 

чужбина на фолклорни фестивали и конкурси. Многобройни са наградите от музикални състезания, където 

са участвали медените звънчета от града на зографите - медали, купи, грамоти. 
 

НАГРАДИ ОТ КОНКУРСИ НА ДВГ „Медени звънчета“ 
 

✓ Старопланински събор „Балкан фолк“ 2002 г. и 2005 г. - лауреат, откритие, почетен знак, препоръка за излъчване 

по публични и обществени медии 

✓ „Орфеево изворче“, гр. София 

✓ 2003 г. – свидетелство за много добро представяне, трето място 2004 г., златен медал 2005 г.,  
✓ „Орфеева дарба“, гр. Стара Загора – златни медали от 2006 г., 2007 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. 2013 г., 2014 г. и 

сребърен от 2015 г. 

✓ Квартет за обработен фолклор - златен медал 2011 г. 

✓ „Орфеева дарба“, гр. София - златна лира 2008 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г. 

✓ „Орфееви таланти“, гр. Калофер - сребърна лира 2016 г.  
✓ Национален фестивал на гр. Димитровград, детска забавна песен на фолклорна основа „Златен извор“ 2007 г. 

специална награда и 2010 г. трето място 

✓ Българско Национално Радио Програма „Хоризонт“ Рано в неделя - 9 Национален радио конкурс „Млади 

фолклорни таланти“ 2008 г.- почетна грамота и участие в гала концерта в студио 1 на БНР 

✓ Международен младежки фестивал - конкурс „Фолклор без граници“, Добрич - Албена 2011 г. - Диплом I степен и 

парична награда 

✓ Международен фолклорен фестивал „Италианска магия“, гр. Римини, Италия 2012 г. - Първо място 

✓ Национален конкурс „Път към славата“, гр. София, 2015 г. - Първо място 

✓ Участие в концерт за представяне на българската култура пред жителите на гр. Катерини, Гърция, 2015 г. 

✓ Участие в концерт в гр. Бущени,  Румъния, 2016 г. 

✓ Международен детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“, Хасковски минерални бани, 

2015 г. – студиен запис в БНР, гр. Благоевград, Първо място 2016 г., 2017 г. 

✓ Национален конкурс „Пиленце пее“, гр. София, златни медали от 2015 г,. 2016 г., 2017 г. и 2018 г., участие в гала 

концерта и като лауреат на конкурса, участие в предаването на БНТ „Иде нашенската музика“ 

✓ Детски фолклорен фестивал „Орфей пее с морето“, гр. Приморско от 2007 г. до 2018 г., записи за БНР и включване 

във фолклорни предавания 

✓ Записи в БНР, гр. София, участие в телевизионните предавания – „Яко“ и „Иде нашенската музика“ 
 

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ 
 

✓ Кристияна Красимирова Милева - златен медал и екскурзия в чужбина  от Национален конкурс „Орфеева дарба“, 

гр. София, 2005 г. 

✓ Лилия Костова - златен медал от Национален конкурс „Орфеева дарба“, гр. София, 2005 г. и Златен плакет от 

Национален фолклорен събор „Рожен 2006“ 

✓ Габриела Даганова – първо място и статуетка от Национален фестивал на гр. Димитровград, детска забавна песен 

на фолклорна основа „Златен извор“ 2007г. и 2010г.; финалист от телевизионното предаване „Пея или лъжа“, 2016г. 

✓ Анна-Мария Галчева и Лили Шуманова – Първо място от Национален фолклорен събор „Рожен 2006“,  Първо място 

от Международен конкурс „Пауталия 2011“, гр. Кюстендил; Златна лира от Национален конкурс „Орфеево 

изворче“, гр. Стара. Загора, 2013 г. и 2014 г 

✓ Даниела Попйорданова и Лили Шуманова – Златна лира от Национален конкурс „Орфеево изворче“, гр. Стара 

Загора, 2013 г. и 2014 г. ; златен медал от „Орфеева дарба“, гр. София, 2015 г. 

✓ Квартет „Китка“ – златни медали от Национален конкурс „Орфеева Дарба“, гр. София, 2011 г., 2012 г., 2013 г.; 

златна лира от Национален конкурс „Орфеево изворче“, гр. Стара Загора, 2013 г. и 2014 г.  

✓ Александра Филипова – бронзов медал от  Национален конкурс „Пиленце пее“, гр. София, 2016 г.; студиен запис в 

БНР Благоевград от Международен детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“, Хасковски 

минерални бани, 2017 г.; бронзов медал  от Национален конкурс „Орфеева дарба“, гр. София, 2015 г. и  специално 

отличие, 2015 г. 

✓ Мартина Дибекова – Бронзов медал от  Национален конкурс „Пиленце пее“ гр. София, 2017 г. и 2018 г.; първо място 

от фолклорен фестивал 
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