
О Б Щ И Н А    К А З А Н Л Ъ К 
 
ДO  
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК 
 

Д О К Л А Д 
 

по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 
                             от  Галина Георгиева Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

 
Относно: Приемане на годишните отчетни доклади на народните читалища на 
територията на Община Казанлък 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля по внесения от мен доклад Общински съвет – Казанлък да се произнесе на 
следващо заседание. 
 
Мотиви: Във връзка с член 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища предлагам на 
Вашето внимание годишните доклади за осъществени читалищни дейности и 
изразходваните от бюджета средства за 2021 година на читалищата на територията на 
Община Казанлък. Отчетните доклади са представени пред Кмета на Община Казанлък 
в установения от Закона за народните читалища срок, както следва: 
 

1. НЧ  ”Искра-1860", гр. Казанлък 
2. НЧ „Възродена Искра-2000”, гр. Казанлък 
3. НЧ „Жар – 2002“, гр. Казанлък 
4. НЧ „Любен Каравелов-1921”, с. Бузовград 
5. НЧ "Зора-1902", с. Голямо Дряново 
6. НЧ „Отец Паисий-1931”, с. Горно Изворово 
7. НЧ "Отец Паисий-1905", с. Горно Черковище 
8. НЧ "Петко Маналов-1932", с. Долно Изворово 
9. НЧ "Светлина-1904", с. Дунавци 
10. НЧ „Братство – 1869“, с. Енина  
11. НЧ "Пробуда-1920", с. Копринка 
12. НЧ „Цвятко Радойнов-1885”, гр. Крън 
13. НЧ "Хаджи Димитър-1927", с. Кънчево 
14. НЧ "Просвета-1908", с. Овощник 
15. НЧ „Христо Ботев-1897”, с. Розово 
16. НЧ "Светлина-1928", с. Ръжена 
17. НЧ "Просвета-1902", с. Средногорово 
18. НЧ "Звезда-1918", с. Хаджидимитрово 
19. НЧ "Антон Страшимиров-1909", с. Черганово 
20. НЧ „Освобождение – 1884“, с. Шейново 
21. НЧ „Алеко Константинов – 1919“, с. Ясеново 
22. НЧ „Възраждане – 2014“, с. Бузовград 

 
 



 
 

Във връзка с гореизложеното предлагам следния 
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона 
за народните читалища, 

 
РЕШИ : 

 
Приема Годишните доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните 
от бюджета средства за 2021 година. 

 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, 
кмета на община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок 
от приемането му. 
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по 
реда на общия надзор за законност. 
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, 
ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред   Административен съд – 
Стара Загора. 
  
АДРЕСАТ НА АКТА: 
Галина Георгиева Стоянова - Кмет на Община Казанлък и председателите на народните 
читалища. 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:  
Председателите на читалищата. 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  
Галина Георгиева Стоянова - Кметът на Община Казанлък и председателите на 
читалищата. 
 
Предоставям Ви Доклада и в електронен вид. 
 
     
С уважение, 
   
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на Община  Казанлък 
 
 

 
 
 

 



НАРОДНО ЧИТАЛИLЦЕ „ИСКРА-18б0" 
Адрес:6100 гр.казанлък, уп. „Искра" №1, теп. + 43162986, е_mai1: iskrakz@abv.bg, www.chitalishteiskra.com 

Г-. 

~ 
До

Галина Стоянова 
Кмет на Община Казанлък 

До 
Николай Златанов 
Председател на Общински съвет- Казанлък 

Уважаема госпожо Стоянова, 

Уважаеми господин 3латанов, 

Във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и цл.4 от 
Вътрешните правила за дейността на Комисията, извършваща разпределението 
на. годишната субсидия за читалищата в община Казанлък, приложено Ви 
изпращам: 

1. Отчетен доклад за осъществените читалищни дейности за 2021 г.- 
Приложение 1 

2. Отчет за приходите и разходите на НЧ „Искра-1860" за 2021 г.- 
Приложение 2 

С уважение, 

Теодора Ивано' а 
Председател Н „Искра-1860" 

~ 
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Приложение 1 

Отчетен доклад за дейноспа на НЧ „Искра-1860" за 2021 г. 

ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

През отчетния период в Народно читалище „Искра-1860" работиха и твориха 
следните Школи, Състави, Клубове и формации: 

Ансамбъл за народни песни и танци „Искра", включващ формациите: 
Битов оркестьр, 

- Народен хор, 
- Детски фолклорен танцов състав, 
- Средношколски фолклорен танцов състав 

Камерна танцова формация 
Представителен фолклорен танцов състав 

Главен художествен ръководител - Цветан Цочев 

Смесен хор „Петко Стайнов", включващ: 
Солисти представящи арии, дуети и ансамбли от опери и оперети 
Диригент - Младен Станев 
Корепетитор- Светослава Петрова 
Художествен консултант - Теодора Павлович 
Детско-юношески хор „Искра" 
Ръководител Стефка Денева 

Вокална студия „Искрица", включваща формациите: 
- „Искрица-бейби" /4-6rJ 
- „Искрица-джуниър" 17-1 2г.І 
- „Искрица - Гранд" /13-18г./ 
Художествен ръководител - Стефка Денева 

Вокална група „Севтополис" 
Художествен ръководител - Дечко Бакоев 

Студия за съвременни танци „Екарте" 
Ръководител - Милена Калайджиева 

„Зумба" 
Треньор- Десислава Дундова 
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Театрална дейност, включваща формациите: 
- Младежка театрална Студия 
- Формация „Буфо" 
- Студио Пантомима 
Художествен ръководител - Мая Стоянова 

Школа по изкуствата „Емануил Манолов", включваща: 
- Школа по акордеон 
- Школа по пиано с преподавател Валя Костова 
- Школа по пиано с преподавател Елена Юлиянова 
- Школа по пиано с преподавател Ралица Бонева 
- Школа по пиано и синтезатор 
- Школа по китара 
- Школа по солфеж 
- Школа по английски език 
- Школа по народни танци за начинаещи „Искра" П-9г./ - при АНПТ „Искра" 
- Школа по народни танци за начинаещи „Искра" /10-12г./при АНПТ „Искра" 
- Школа по Спортни танци с преподаватели Николай Тенев и Антония Каярова 
- Детска театрална школа 
- Школа по Художествено слово 

Школа по изобразително изкуство „Синьо" 
Преподавател Мариела Попова 

Състав за автентичен фолклор „Искра" 
Таня Георгиева и Цветан Цочев 

Бабс Бг 
Ръководител- Стоян Петров 

Клуб „Поетичен монограм" - формация, обединяваща поети и писатели, не 
публикували до сега своите произведения. 
Ръководител- Румяна Григорова 

ДЕЙНОСТ НА НЧ „ИСКРА-1860" ЗА 2021 г. ПО МЕСЕЦИ 

м. ЯнУари: 

• Школа по художествено слово- поздрав за Деня на родилната 
помощ; 

• Участие на състав за автентичен фолклор в поздрав за 
„Бабинден". 

Февруари 

• Ден на лозаря- Участие на Състав за автентичен фолклор „Искра" 
в с.Тулово; 
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• Празнуване на Деня на лозаря в АНПТ; 
• Отбелязване на годишнина от смъртта на Емануил Манолов- СХ 

„Петко Стайнов"- излъчен на страницата на НЧ „Искра-18б0'; 
• Заснемане и излъчване на кавър на БТР- Борис Керанов и Виктор 

Владков; 
• Да си спомним за Левски"- Школа по изобразително изкуство 

„Синьо"; 
• 265 години от рождението на Моцарт- музикална лекторие и 

изпълнения на негови творби в ШИ „Емануил Манолов"; 
• Онлайн рецитал за Левски- Школа по художествено слово; 
• „Левски - моят герой"- песни за Левски от ВС „Искрица"; 
• Участие на Представителен Ансамбъл пред гостите от секция 

Фолклор на Международната организация A1G за България. 

Март
• Първомартенско творческо ателие за изработка на мартеници; 
• Участие на детски танцов състав по случай „Баба Марта" - 

Дневен центьр на деца с увреждане; 
• Онлайн излъчване на патриотични песни, изпълнени от СХ „Петко 

Стайнов" по повод Националния празник на страната. 3апис, 
направен в Исторически музей „Искра"; 

• Участие във „Виртуален празничен концерт", посветен на празника 
3 март.Участници: Христиана Харалампиева и Екатерина 
Димитрова; 

• Заснемане и излъчване „Песен за мама"- Виктор Владков; 
• Продукция на класовете по народни танци - ,,Поздрав за мама"; 
• Отбелязане на 100 години от рождението на Пиацола- открит урок 

ШИ „Емануил Манолов"; 
• Участие на камерна формация от Представителен танцов състав в 

с.Осетеново -„Сирни Заговезни". 

АпРил 
• Концерт на Представителен Ансамбъл в гр.Димитровград; 
• Литературно четене на произведения на Шекспир- 405 години от 

смърпа му; 
• Отбелязване на Деня на земята- Детска театрална студия; 
• „Обичаме нашата планета"- Школа по изобразително изкуство; 
• Концерт на ученици от класа по китара в НУПИД „Акад. Дечко 

Узунов"; 
• ,,Книгата, моят приятел"- Детска театрална школа Световен ден на 

книгата; 
• Пресъздаване на „Лазаровден"- АНПТ „Искра"; 
• Участие в конкурса за най-красиви Лазарки на ; 
• Лазаруване и концерт на камерна формация на Средношколски 

танцов състав- Комплекс „Дамасцена; 

3 



• Поздрав за „Цветница"- ВС „Исрица"; 
• Концерт на Представителен Ансамбъл -празник на гр.Мъглиж за 

„Цветница"; 
• Великденска продукция на класа по китара; 
• Лектория за живота и творчеството на Дечко Узунов- Школа по 

изобразително изкуство „Синьо"; 
• „Да си спомним за Пенчо Славейков"- литературно четене; 
• 92 години от рождението на Парашкев Хаджиев- открит урок и 

изпълнение на негова творба; 
• „Багрите на Великден"- творческо ателие Школа по изобразително 

изкуство „Синьо"; 
• „Анатомия на паяжината"- спектакъл Младежка театрална студия; 
• Великденски концерт на ученици от класа по пиано на Валя 

Костова; 
• Открит урок на Школа по спортни танци; 
• да съхраним традицията"- боядисване на великденски яйца на 

Велики Четвъртьк - децата от школата по народни танци; 
• Поздрав от Школа по художествено слово за Великден; 
• „В пламъците" - из „Стабат Матер" на Джоакино Росини, 

традиционно изпълнявано на Разпети петьк- Смесен хор „Петко 
Стайнов". 

Май 
• Излъчване на „Завладяването на Рая" - музика Вангелис- Смесен 

хор „Петко Стайнов"; 
• Излъчване на „Отче наш" - Николай Кедров - баща- Смесен хор 

„Петко Стайнов"; 
• Излъчване на „Санктус" (Свят!) - Габриел Форе- Смесен хор „Петк® 

Стайнов"; 
• 3асменане и излъчване на „Песен за Казанлък"; 
• 3аснемане и излъчване на „Глория" от Вивалди-СХ „Петко 

Стайнов"; 
• Отбелязване на 145 години от слизането на четата на Христо 

Ботев на българския бряг; 
• „Анатомия на паяжината"- спектакъл на Младежка театрална 

студия; 
• 19 май- „Старите къщи на Казанлък- част от архитектурното 

богатство на долината- изложба в южното фоайе на читалището; 
• „ С почит към делото на Св. Св.Кирил и Методий"- Школа по 

изобразително изкуство „Синьо"; 
• „Да живее словото"- Поздрав от певческите състави на НЧ „Искра- 

1860; 
• ,,Талант и вдъхновение" - вечер на класическата музика, посветена 

на 24 май Участници: Христиана Харалампиева, Грациела Кънина, 
Екатерина Димитрова, Тома Вълков и Надежда Цанова; 

• Концерт продукция в НЧ „Искра 1860" на децата от 1 и 11 клас от 
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школата по народни танци ; 
• Премиера на спектакъла „Ваше въображение". 

Юни 
• Арт- ателие „Розата"- ШИИ „Синьо"; 
• Поздрав за Деня на детето от ученици от класа по китара; 
• Участие на Детски танцов състав в ДГ „Пчелица" по случай 

Международния ден на детето.; 
• Отбелязване на Деня на Ботев- Школа по художествено слово; 
• Концерт на АНПТ пред сградата за Фестивала на розата; 
• Участие на ВС „Искрица" в церемония за Деня на Казанлък; 
• Участие на Борис Керанов в церемония по коронясване на Царица 

Роза; 
• Участие на Средношколски танцов състав ,народен хор и оркестьр 

- Празник на Розата 2021 г.-шествие; 
• Участие на състав за Автентичен фолклор - комплекс „Дамасцена; 
• Участие на солисти на ВС „Искрица" при откриване на Фестивала 

на виното розе; 
• Държавна опера Стара Загора - Участие на хора в Юбилеен 

концерт на Надя Тончева; 
• Участие на оркестьр и солисти народен хор - комплекс 

„Дамасцена"; 
• Организиране и провеждане на Конкурса за детска песен и V11 

Национален конкурс за детска песен; 
• Годишна продукция на класа по китара; 
• Годишна продукция на Школа по народни танци; 
• Участие на ВС „Искрица" в конкурс за детска песен; 
• Участие на Школа по спортни танци в Концерта за награждаване 

на победителите в Конкурс за детска песен; 
• Участие на Представителен Ансамбъл в 6-ти Национален преглед 

на фолклорните ансамбли 2021-2022г.ЦИОФФ за България; 
• Ваше въображение"- спектакъл на Театралната студия; 
• Концерт продукция в НЧ „Искра 1860" на децата от 111 и 1V клас от 

школата по народни танци; 
• 400 години от рождението на Лафонтен-литературно четене; 
• ,,На гости на читалище „Искра"- посещение на ученици; 
• Ритуал за здраве, посветен на Еньовден; 
• ,,На гости на читалище „Искра"- посещение на ученици. 

Юли 
• Участие на Детски танцов състав- 55 години АНПТ „Искра" 
• Участие на Народен хор- 55 години АНПТ „Искра" 
• Участие на Битов оркестьр- 55 години АНПТ „Искра" 
• Участие на Представителен танцов състав- 55 години АНПТ 

„Искра" 
~ 
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• Участие на Средношколски танцов състав- 55 години АНПТ „Искра" 
• Участие на Клуб за автентичен фолклор- 55 години АНПТ „Искра" 
• Откриване на Лятна Арт Академия; 
• 400 години от рож,qението на Лафонтен- литературно четене на 

басни; 
• ,,Надежда- поетична вечер на Клуб „Поетичен монограм"- 

вътрешен двор; 
• ВГ „Севтополис" с поздрав за Клуба на слепите; 
• Участие на Студио „Екарте" в честване на 10 години СК „Розова 

долина"; 
• ,,3абравените оръжия"-демонстрация на стари бойни техники и 

оръжия; 
• ,,Море- арт ателие и изложба във вътрешния двор на ученици от 

ШИИ „Синьо"; 
• Онлайн поздрав Школа по китара; 
• Арт работилница за бижута; 
• Участие на ВС „Искрица" - ,,И пак е лято"; 
• Участие на Школа по спортни танци „И пак е лято"; 
• ,,Роден под щастлива звезда"-на гости на НЧ „Искра" 
• Творческа работилница за изработване на приказни герои- 

вътрешен двор; 
• Да потанцуваме зумба- открити тренировки във вътрешния двор; 
• ,,С игрите на мама и татко" -анимация за деца. 

Август
• 1.08- „Властелинът на пръстените - 3авръщането на краля" - 

Смесен хор „Петко Стайнов"; 
• 2.08- „Властелинът на пръстените - 3авръщането на Краля" - 

Смесен хор „Петко Стайнов"; 
• ,,Ваше въображение"- спектакъл на Театралната студия ; 
• Отбелязване на годишнината от рождението на Мауро Джолиани- 

Школа по китара; 
• ,,да опознаем музикалните инструменти"- музикална лаборатория с 

Младен Станев; 
• ,,да играем на театьр"- уъркшоп за малки театрали; 
• Участие на състав за Автентичен фолклор на фестивала на 

фолклорната носия „Жеравна „2021 г; 
• Лектория за живота и творчеството на Вивалди с изпълнения пред 

децата от Лятната арт академия; 
• Участие на камерна формация на празненство в гр.Шипка; 
• Исторически музей и Художествена галерия „Искра" - XV1 

„Празници в долината на тракийските царе" - концерт, съпътстващ 
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представянето на книгата на Таня Христова 
Кукузел" 

. „ С игрите на мама и татко”; 
• Да опознаем музикалните инструменти- лект 

Денева; 
• Участие на Школа по художествено слово в 

награждаване 
• Мастьрклас на Альбина Тупальская. 

Септември 

за състава „Йоан 

ория със Стефка 

„Магията любов"-

• Сценарий и организация на отбелязването на Деня на 
съединението в двора на храм „Св. Йоан Предтеча" с участието на 
Школа по художествено слово, СХ „Петко Стайнов", ВС „Искрица"; 

• Участие на Средношколски танцов състав, откриване на учебната 
година в ОУ „Никола Вапцаров".гр.Казанлък; 

• ,,Изкуството като хоби и вдъхновение"- ЛХМ „Чудомир"- участие на 
„Искрица гранд" ; 

• ,,От всичко по нещо"- 20 години Театрална студия- Детска 
театрална школа; 

• ,,От всичко по нещо"- 20 години Театрална студия- Младежка 
театрална школа; 

• ,,От всичко по нещо"- 20 години Театрална студия- Пантомима; 
• 135 години от рождението на Ран Босилек- творческа вечер. 

Октомври 
• ,,3а теб, Българийо"- Концерт 25 години ВС „Искрица" с участието 

на Представителна част на Националната гвардейска част; 

• Отбелязване на 110 години от рождението на Йосиф Цанков- 
открит урок в ШИ „Емануил Манолов"; 

• Представяне на късометражния филм на казанлъщанина Стефан 
Одаджиев; 

• Среша по програма „Еразъм" в НЧ „Искра"-южно фоайе; 
• Участие Представителен танцов състав и ВС „Искрица" при 

откриването на реновираната сграда на Диагностично- 
консултативен центьр -Поликлиника Казанлък в Деня на 
Българската Община; 

• Творческо ателие „Есен"- ШИИ „Синьо"; 
• ,,От всичко по нещо"- повторение на спектакъла за годишнината на 

ТС; 
• Кой е Панайот Пипков?- ШИ „Емануил Манолов"- лектория 

~д 
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Ноември 
• Онлайн концерт за Деня на християнското семейство- Школа по 

художествено слово; 
• ,,Будителите- рисунки на децата от ШИИ „Синьо" 
• Онлайн концерт за Деня на християнското семейство- Искрица 

джуниър; 
• ,,Море на младостта"- да си спомним за Йосиф Цанков 
• 195 години от рождението на Карло Колоди- „Пинокио"- 

литературно четене. 
• Лектория за живота и творчеството на акад. Петко Стайнов- ШИ 

„Емануил Манолов"; 

Декември

• ,,Коледни мечти" - концерт на учениците на Елена Юлиянова; 
• Коледно участие на състав за автентичен фолклор „Искра"; 
• Участие на ВС „Искрица" в празничната програма за запалване на 

коледната елха 
• Излъчване на участието на хора в Международен хоров фестивал 

„Петко Стайнов" - София, чрез интернет страницата на Община 
Казанлък; 

• Онлайн поздрав със запис на хора, страницата на Читалището; 
• Участие на камерна формация на СХ „Петко Стайнов" в 

откриването на „Четвърти салон на казанлъшките фотографи" - 
камерна програма. 

• Участие на Формация „Буфо" в благотворителен концерт в ПГТТМ; 
• Военен клуб - ,,Светлината на Коледа" - концерт на съставите при 

НЧ „Искра" -1860 
• Организиране и провеж,qане на 11 Национален онлайн конкурс за 

коледни песни; 
• Творческо ателие за коледни картички; 
• Онлайн концерт на класа по китара; 
• Онлайн концерт на Класовете по пиано с преподавател Валя 

Костова и Ралица Бонева; 

НАЦИОНАЛНИ УЧАСТИЯ И НАГРАДИ 

• Участие в Седми дистантен конкурс „Нови гласове и песни". 

Първа награда за хор 

Първа награда за солист 

Първа награда за аранжимент 

• Национален музикален конкурс „Път към славата", София. 

Грациела Кънина - 2-ра награда, 
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Христиана Харалампиева -1-ва награда. 

• Национален конкурс „Децата на България пеят, рисуват, 

танцуват", Шумен. 

Тома Вълков - 2-ра награда, 

клавирно дуо Христиана Харалампиева - Тома Вълков - 1-ва 

награда. 

• 3-4 юли 2021 г. V1 Национален конкурс „Нови пианисти", гр. София. 

Христиана Харалампиева - 1-ва награда 

награда „Перспектива" в номинации „Особо яркое музикальное 

дарование" 

Елена Юлиянова - награда за подготовку победителя в своей 

возрастной категории на V1 детско - юношеском фортепианном 

конкурсе „Новые пианисти". 

• 16 - 17 юли 2021 г. Национален конкурс за музикално, танцово и 

изобразително изкуство „Орфееви таланти", гр. Пловдив. 

Грациела Кънна - 2-ра награда, 

Христиана Харалампиева 1-ва награда и Специален плакет. 

• 18 -19 септември 2021 г. - Осми национален конкурс за млади 

пианисти „Димитьр Ненов", гр. Разград. 

Христиана Харалампиева -1-ва награда, 

Тома Вълков -1-ва награда, Грациела Кънина - 2-ра награда. 

Елена Юлиянова - награда на НЧ „Развитие" - Разград „3а високи 

педагогически постижения". 

• 25 ноември 2021 г. - XV1 Национален детско - юношески конкурс с 

международно участие за музикално изкуство „Орфеева дарба", 

София. 

Екатерина Димитрова - іІІ-та награда Бронзов медал. 

Елена Юлиянова - Диплом „За високи творчески постижения с 

участниците - лауреати". 

• 2021 г- Сезон 2 /декември / - Онлайн конкурс Е- FEST, 

гр.Перник. 

Христиана Харалампиева - 1 място в категория Инструменталисти 

- класическа музика до 12 г.. 
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Екатерина Димитрова - 2 място в категория Инструменталисти - 

класическа музика 12 - 18 години. 

• 4 юли 2021 г. Концерт на лауреати от Национален конкурс „Нови 

пианисти", гр. София, Мраморната зала на Руски културно - 

информационен центьр. Участница: Христиана Харалампиева. 

• 19.септември 2021 г. - Гала концерт на лауреати на Осми 

национален конкурс за млади пианисти „Димитър Ненов" гр. 

Разград. Участници: Христиана Харалампиева и Тома Вълков. 

• 15.11.2921 г. - Концерт със симфоничен оркестьр „Симфониета" 

Враца, диригент маестро Христо Павлов. Солист Тома Вълков. Й. 

Хайдн „Концерт за пиано и оркестьр в ре мажор. 

• 18.12.2021 г. - Концерт със симфоничен оркестьр гр. Хасково. 

Солист Тома Вълков Й.Хайдн „Концерт за пиано и оркестьр" в ре 

мажор. 

• V11 Национален конкурс „Искричка" 

1 първа награда 

2 втори награди 

2 трети награди 

• Турнир „Изгряващи звезди"- Ямбол -Школа по спортни танци 

Първа награда 

Втора награда 

• Турнир „Изгряващи звезди"- Поморие -Школа по спортни танци 

Две Втори награди 

Една трета награда 

• Турнир „Изгряващи звезди"- Благоевград -Школа по спортни танци 

Първа награда 

• Турнир „Изгряващи звезди"- Велинград- Школа по спортни танци 

Две Първи награди 

• Турнир „Изгряващи звезди"- Перущица- Школа по спортни танци 

Първа награда 

Две Втори награди 

Три трети награди 

• Турнир „Изгряващи звезди"- Чирпан- Школа по спортни танци 
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