
 

Сурварска група – „Китка“ 

 
 

1. Институция: НЧ “Отец Паисий – 1928г.“ 

2. Формация: Сурварска група – „Китка“ 

3. Кратка анотация на дейността на формацията: Сурвакарската група съществува от 

незапомнени времена. След кратко прекъсване през 1973г. групата е възстановена и 

представя характерните за район „Граово“ зимни /сурвакарски/ маскарадни игри и 

обичаи. В миналото обичаят се е изпълнявал само от мъже – ергени или млади женени 

мъже, но днес с цел опазване и предаване на традицията /и желанието на жени от селото/ 

в групата се допускат и жени. През 2006г. е първото участие на групата във фестивал и 

това е ХV МФМИ гр. Перник. Също през 2006г. участва в МФФ „Боб - фест“ с. Радуил – 

първо място и златен медал, с. Горна Василица – ПМП „Прочка“ – 1 ва награда. През 

2007г. в ІІІ Национален конкурс – „Поклади“ гр. Момин проход. 2008, 2010 сурвакарски 

игри гр. Брезник. 2009 – 2015г. – „Кукерландия“ гр. Ямбол – 2009г. – награда за детска 

група и най – млад участник, 2011г. – Награда за детска група. 2007 – 2015г. МФМИ – 

„Сурва“ гр. Перник: 2008г. – Сребърен медал, 2009г. - Сребърен медал за поддържане на 

традицията, 2010г. – Грамота за маски и костюм и, 2011г. - Бронзов медал за поддържане 

на традицията, 2012г. - Сребърен медал за маски и костюми, 2013г. – Златен медал за 

болюбашия, 2014г. – Бронзов медал за поддържане и предаване на местната традиция, 

2015г. – Сребърна маска за цялостно представяне. Групата наброява 65 участника, а 

ръководител от 1973г. до днес е Първан Симов. 

4. Място на провеждане на заниманията: с. Витановци, ул. „Секул Крумов“ №44. – 

Читалището 

5. Ръководител на формацията: Първан Симов 

6. Тел.: 0884 17 17 97 

7. Възраст от 3г. до неограничено 

8. График на провеждане на заниманията: периода 01.12 – 30.03 при допълнително 

уточняван график 

9. Начало и край на сезона:  01.12 – 30.03 

10. Срок за записване – постоянен. Изисквания – желание за поддържане и опазване на 

местните традиции. 

11. Такса – членство в читалището или 2лв за година. 

 

 


