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               I-ва награда
   Петя Павлова

                        Русе

Казвам се Петя Павлова, на 48 години съм. Живея в град Русе. Понякога казвам, че се 
занимавам с поезия, но истината е, че Поезията се занимава с мен. Писането е нещо, от 
което не мога да избягам, мога само да влагам усърдие да го правя. И тази награда, която 
ми присъждате отново, е знак, че това не е било напразно. Огромно благодаря! 

              СНЕЖНО ВИНО

Ще прошепнат след нас, че за тази ни обич е късно. 
Но от многото съдници тясна е даже Вселената. 
Няма късна любов. Просто някак сезонът е свъсил 
гъсти вежди, и стръвно напомня, че толкова тленни сме. 

Та нали и забравени гроздове чакат ръцете 
на които да легнат, по-сладки от алени нарове. 
Закъсняла беритба е тази любов, като мед е. 
И тогава защо в еретични сезони да вярваме?! 

Заскрежената горест не може сърцето да свие, 
то се ражда от себе си – нека ни съдят нещастните. 
А в дълбоката нежност, пропила се в снежното вино, 
отброените глътки са с плътния вкус на причастие.

 
    



                      II- pа награда 
                    Йорданка Гецова 
                            Пловдив

Йорданка Гецова е родена на 08. 04.1968 г. в гр.Сливен. Израства 
във Велико Търново. Завършва Математическа гимназия „Васил Друмев“ в
старопрестолния град и ЛТУ София със специалност „Ландшафтна 
архитектура“. По професия е ландшафтен архитект. От 1991 г. е 
преподавател в Професионална гимназия по архитектура, строителство и 
Геодезия „Арх. Камен Петков“ в Пловдив. Свързана е с поетичната реч от 
най-ранна детска възраст. 

Автор е на стихосбирката „Симбиоза” (2011) г. Произведения на 
Йорданка Гецова са публикувани в периодичния печат, в сборници с 
лирика и в издания с учителско творчество („Булвест 2000”, ИК „Анубис”, 
изд. МУ  - Пловдив и др.). Нейни творби са преведени на полски език и 
включени в сборниците  „Bulgarska poezja kwantowa” на Grupa artystyczna 
KaMPe Лондон (2015 г.) и „Nasi bulgarscy przyjatele”  на Grupa artystyczna 
KaMPe Лондон (2016 г.)

Носител е на следните награди от конкурси за поезия: 
„Искри над Бяла” 2007 г.
„Магията любов” , Казанлък, 2008 г.
„Кулски поетичен панаир”, 2008 г.
„Кулски поетичен панаир”, 2009 г.
„Пролет моя“ – Н.Ч, „Никола Вапцаров 1922“, София, 2017 г.
„Вяра“ – Н.Ч. „Никола Вапцаров 1922“, София, 2018 г.
„Любовта е пиянство или пиянство от любов“, Силистра, 2018 г.
“Доброглед“ – Димово 2020 г.

Член е на Дружеството на писателите – Пловдив.

                         ЗАКЛИНАНИЕ

          Аз съм дива лоза, на горчива земя съм покръстена, 
          а плодът ми е сладък – прахосници птици разказват. 
          Натежи ли към есен горящият обръч на слънцето, 
          по стъблата ми вити езически страсти полазват. 
          Чу ли как в самотата си хладните бъчви пулсират? –  
          младостта ми кипи и да скъса дъгите заплашва. 
          Всеки грозд уловен на незнаен език медитира 



          във копнежа да срещне кристалната ласка на чашата. 
          Целуни ме сега! – само глътка. В гласа ти да пари, 
          аз да слизам унесена – струните водят в сърцето – 
          да разчистя по пътя си куп предразсъдъци стари 
          и да сложа печат под едно заклинание светло: 
          Аз съм дива лоза и от мен вече няма спасение – 
          ако само веднъж ме докоснеш със устни, се вричаш.
          Аз снагата си вия по теб, ти прорастваш във мене. Няма друго след 
тази любов, тя е всичко.

IIІ- та награда
Христина Борисова – Севлиево

Христина  Борисова  е  родена  в  Севлиево.  Завършила  е  Полувисшия
институт  за  предучилищна педагогика  в  Русе  –  музикален  профил.  По-
късно завършва Техническия университет в Габрово – машинен инженер.
В  момента  работи   като  технически  секретар в  завод  за  кабели  и
проводници в родния си град. Работила е като конструктор, редактор на
местен  вестник,  специалист  в  търговски  отдел.  Стихове  пише  от
ученическите си години. Автор е на стихосбирките „Очи за лято“ (2010),
„Всеки следващ дъжд“ (2010), „Любов, не ти прощавам“ (2011), „Оставам”
(2011),  „Сезони  –  хайку,  хайга,  суми-е” (2012),  „Щурец  на  прозореца”
(2014),  „Заключване  на  зимата”  (2017),  „Бавна  глътка  лято”  (2020).
Носител е на награди от национални литературни конкурси, сред които:
първа награда от конкурса „Свищовски лозници” 2020 г., втора награда от
конкурса „Огърлица от разЛОМени слова” 2020 г. – Лом, втора награда
от националния конкурс  „Любовта  е  пиянство  или пиянство  от  любов”
2020 г. – Силистра, трета награда от конкурса „Жената – любима и майка”
2020 г. – Свиленград, трета награда от конкурса за детска поезия „Стоян
Дринов” 2020 г. – Панагюрище,  първа награда от конкурса ”Спри, обичам
те” (2017 г.) - Пловдив,  три първи награди „Златен Явор” в Гоце Делчев
(2015,  2017  и  2018  г.) ,  специалната  награда  от  националния  конкурс
„Искам да те има” – НЧ”Хармония” в София (2014 и 2015 г.), специалната
награда  от  националния  литературен  конкурс  на  НЧ”Н.Й.Вапцаров”  –
Благоевград  (2013  г.),  първа  награда  от  конкурса  „Райна  Княгиня  –  за
знамето, Родината и свободата” организиран от Национален литературен
музей (2014 г.), първа награда от националния конкурс „Поезия и песен на



Балкана”  –  Дряново  (2013  г.),  ,  първа  награда  на  конкурса  „Искри  над
Бяла“  (2009), втора награда от националния литературен конкурс „Нова
Загора” през 2009 г. и отново втора награда през 2017 г. , трета награда от
националния конкурс „Биньо Иванов“ гр. Кюстендил (2011), специалната
награда от националния литературен конкурс ”Кураж” – София  (2011) за
поетичната книга «Оставам», трета награда от конкурса „Николай Лилиев”
- Стара Загора ( 2017 г.), трета награда от конкурса „Бряг и хоризонт” в
Тюленово  (2016),  отличие  в  раздел  „Креативност”  от  международния
конкурс „Наджи Нааман” в Ливан (2018 г. ) и др. Има публикации в World
Poetry Yearbook (Световен  годишник  за  поезия  -  2015  г.) –  Китай,  в
сборника „На изповед пред Дякона” , вестник „Литературен глас” – Стара
Загора, алманах „Ехо от Мелта” – Ловеч  (2014, 2015 и 2016 г.), алманах
„Културна палитра” бр.5 (2013 г.), алманах „Нова българска литература –
Поезия” (2013 и 2014 г.) я /2016/ .

                          КАТО  ВЕДА

Нямам никаква идея как се пие любовта.
Казват, че била магия. Снежно бяла, при това.
Но нали съм мургавелка, се надявам мълчешком   
скрита в някой таен ъгъл, да намеря тих подслон – 
от конец с възли нечетни, с цвят от лайка, с прах от пън
ще навържа тайнописа преобърнал моя сън
за да мога да препъна онзи, дето с вятър луд
все нанякъде се губи, а след него вее студ.
Ще сполуча ли, не зная. Но шуми в нощта шира
и след нея – прекипяла, ставам тъмната жена 
като веда неспокойна, с бързей вързана вода...
Семената на надежда стискам здраво във ръка.
Нямам никаква идея... Но ще сея с луд размах
докато се разпилея на луни и звезден прах
за да пламне тръпна пяна над завивката от мрак...
Всяка тайна скита бяла, докато намери праг.
Нямам никаква идея как се пие любовта,
но с невидима къделя още дълго ще преда
и по нишката към него, с дъх по-дълъг от живот – пия...
Сляпата неделя

               е пиянство от любов.



Награда на Литературно сдружение
           „Реката и приятели“

       Геновева Цандева –Пловдив

ГЕНОВЕВА ЦАНДЕВА Къндева е родена на 6 август 1955 г. в гр. Ловеч, където през 
1974 г. завършва Икономически техникум. През 1976 г. завършва Учителски институт в
гр.Плевен . Работи като детска учителка в Ловешки, Ямболски и Пловдивски окръг. 
Била е 10 години военен служител в БА. През 2004 г. завършва ПУ”Паисий 
Хилендарски” със специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”. 
Живее в гр. Пловдив. Работила е като детска учителка. Член е на Дружеството на 
пловдивските писатели.

Награди от конкурси и фестивали:

Първата си награда получава през 1967 г., когато е на 12 г. възраст, в конкурс за 
стихотворение,  посветен на патрона на училището, в което учи.                                         
2001 г  .   –  Втора национална награда за поезия и авторска музика от заключителния 
преглед на любителското художествено творчество в Българската армия.
2001 г. На националния конкурс „Мелнишки вечери на поезията“ Партията на жените
в НДСВ дава престижната награда на Геновева Цандева за най-хубаво 
стихотворение, посветено на жената – „Жена съм“.                                                               
2004 г. –  Нейната песен „Молитва за Ловеч“ става химн на родния й град и печели
наградата на издателска къща „САФО“ на бардфеста в гр. Ловеч.                                       
2004 г.– Втора награда на Първия национален фестивал на патриотичната песен 
„Оттука започва България“ в гр. Шумен за авторската песен „Мой Балкан“ по текст 
на пловдивската поетеса Венета Арахангелова.
 2006 г. – Национален конкурс „Любовта е пиянство или Пиянство от любов“ –
Специалната награда на Асоциацията на лозарите и производителите на вино – гр. 
Силистра.
 2006 г.–  Награда от националния конкурс „Ерато“ на в-к „Уикенд“.
2008 г.        -  Трета награда  в Петия международен конкурс за хумористична проза и 
поезия „Очи за себе си“, обявен от сайта „ХуЛите“, в категорията „Проза” за разказа 
„Радвай се на мига“.
– На „Шумен бард” – 2006 г. и 2008 г е носител на наградите на Дружеството на 
писателите -гр. Шумен.
 2008г.– на Осмия бардфест в гр. Ловеч в конкурса „Песента на моята любов“, журито 
присъжда наградата на сп. „Отечество“ на Геновева Цандева за авторската  ѝ песен 
„Майчице“.                                                                                                                                   
2009 г – Втора награда на  Осмия национален конкурс „Любовта е пиянство или 
Пиянство от любов “ в гр.Силистра за  стихотворението  „Молебен за любов” .                
2009 г. - Първа награда  в Трети Коледен творчески конкурс на сайта 
„Откровения“ за авторската песен „Коледна молитва“.                                                  
2010 г. – Първа награда в Деветия национален конкурс за поезия „Любовта е 
пиянство или Пиянство от любов” в гр.Силистра за ст. „Споделено“.                           



2010 г – На бардфеста „Солени ветрове” в гр.Бургас печели  специалната награда на 
НЧ”Фар” за Защита на духовността.                                                                                         
2010 г - Първа награда в Четвъртия Коледен творчески конкурс  на сайта 
„Откровения“ за авторската  песен „Рождество“ както и Голямата награда.             
2011 г. на Единадесетия бардфест в гр.Ловеч – Наградата на Ротари клуб.                        
2012 г. – Бардфест в гр.Шумен – Наградата за лирично присъствие и творческо 
постоянство.                                                                                                                                 
2012 г  Бардфест в гр.София - Голямата награда за авторска песен, посветена на 
България;        

2012 г –  Летни празници на изпятата песен”Солени ветрове” – гр.Бургас 
наградата”Хоризонт” за авторска песен, посветена на морето.                                             
2012 г –  Бардфест в гр.Ловеч – Голямата награда на Община Ловеч за творчество, 
посветено на родния град – статуетката на фестивала.                                                    
2014 г. – Бардфест в гр.Ловеч – Наградата на Областната управа за творчество, 
посветено на родния град.

Наградена е като  Учител за  учебната 2013 - 2014 г. от Община Пловдив.

Носител на литературни награди за учител-творец на 2009 г., 2010 г., 2012 г., 2013 г. , 
2015 г.и 2017 г. от Националния конкурс на Издателство „Булвест 2000”, ИК „Анубис” и 
в.”Сега” в партньорство със Синдикатът на българските учители, в. „Учителско дело”, в. 
„Аз Буки”, в. „Литературен вестник” и мрежата на учителите новатори teacher.bg 
2018 г. Летни празници на изпятата песен”Солени ветрове” – гр.Бургас – награда 
2018 г. Наградата за музика на Бардфеста в гр.София
2019 г. Наградата за музика „Песен за България”на Столична община – район 
„Изгрев” в Софийски вечери на авторската песен.
2020 г. Гран при, Първа награда за текст на нова песен и Втора награда за Коледна 
песен в Националния конкурсен фестивал „Коледна изповед” – гр.София

Стихове на ГЕНОВЕВА ЦАНДЕВА са публикувани в:
сп. „Птици в нощта“, алманах „Ирин Пирин – 2002 г.“ и „Струма“, сп. „Мостове“, в 
сборниците с поезия: „Летящо гнездо“, „Песни от града на сребристия Осъм”, 
„Скъпоценни камъчета“,”Ветрилото на дъгата”, Кулски панаир“, „Спри, обичам те” и др.
Нейни стихове са преведени на руски език и публикувани във второто допълнено 
издание на антологията с българска поезия „Из века в век”  - Москва, „Пранат”, 2005 г.  
  ИЗДАДЕНИ КНИГИ:                                                                                                                                
„Гнездо от обич” - лирика – Издателство „Св.Георги Победоносец” - София, 1997 г.          
„Дъждът съблича птиците” – стихотворения - ИК „Анима” – Пловдив, 2000 г. 
„Луна за двама” – лирика – ИК „Сафо” – Ловеч, 2005 г. 
„ Молебен за любов ” – лирика - ИК „Сафо” – Ловеч, 2010 г.                                                     

Като бард Геновева Цандева е автор и изпълнител на много песни. Дебютира през 1989 
г. на бардфест в гр.Харманли. От 2009 г. свири на сцена  с китариста на рок група 
„Сутерен 4А”Бойко Иванов, от 2012 г. участват с името  дует„Келтик”.

 2010 г.  издава авторски музикален диск ”Молитва за Ловеч

 През   2014 г.   – авторски музикален бардовски диск”Речното момиче” 



               ЗЛАТОТО НА МАМА

               Сянката ѝ бавно мери двора.
             Менчето припява ритуално.
             Мама с катинара дълго спори.
             После, като в църква, свещ припална.

             Гроздобер е сгушила в саята.
             Кротък пламък в бъчвата се дави.
             Вино с вкус на маминото лято.
             Пътя към дома да не забравя,

             мама ме гощава с хляб и вино – 
             руйно – като младостта ѝ кратка, 
             тежко – като битка за поминък, 
             черно – като зимите без татко.

             Напоена с родовата памет,
             в мен бушува болката позната.
             Сгушена под навеса на завет,
             мама ме изпраща с чаша злато.


