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Награждаване на участниците в
Осми МФФ “Море от ритми” - Балчик 2018

Раздел Международни
Категория Обреден фолк-
лор
 III място не се присъжда
II място - Народен фолкло-
рен - етнографски колектив 
„Вайсал“ при Новоалексе-
евско селско сдружение - с. 
Лозуватка, обл. Запорож-
ская, Украйна, с р-л Ирина 
Кара
I място не се присъжда

Категория Танцови съста-
ви и ансамбли - До 18 год. 
 III място не се присъжда
II място - Образцов танцов 
ансамбъл „Сузиря“ при Ко-
мишенско обединено те-
риториално сдружение - с. 
Мала Павловка, обл. Сум-
ская, Украйна, с р-л Оксана 
Яковенко
I място не се присъжда

Категория Танцови съста-
ви и ансамбли - Над 18 год.
III място не се присъжда
II място - Народен аматьор-
ски театър „Украинска ми-
ниатюра“ - с. Писаревка, 
обл. Харковска, Украйна, с 
р-л Мария Глушко
I място - ФТА „Ритъмът на 
Балканите“  - гр. Букурещ, 
Румъния, с р-л Кирил Недев

Категория Хорове до 18 
год.
III място не се присъжда
II място - Народен аматьор-
ски фолклорно-етнографски 
ансамбъл „Криниця“ - гр. 
Подгородие, обл. Днепро-
петровская, Украйна, с р-л 
Катерина Карапиш
I място не се присъжда

Категория Хорове над 18 
год.
III място - Народен аматьор-
ски фолклорен ансамбъл 
„Гилея“ при Отдел култу-
ра, туризъм и съхраняване 
на културното наследство 
- с. Михнивци, Обл. Полтав-
ская, Украйна, с р-л Лариса 
Супрун
II място - Народен аматьор-
ски фолклорен - етнограф-
ски ансамбъл „Журавка“ 
- с. Бараши, обл. Житомир-
ская, Украйна, с р-л Анна 
Дмитруха
I място - Народен ансамбъл 
за песни „Криниченка“ към 
Новопроковски Дом на кул-
турата - с. Новопроковка, 
обл. Запорожская, Украйна, 

с р-л Светлана Минака
Категория Индивидуални 
изпълнения до 18 год. 
III място - Даря Виничен-
ко от Ансамбъл за народни 
песни и автентични танци 
„Оксамъйт“ - гр. Запоржие, 
обл. Запорожкая, Украйна 
с р-л Заслужил деятел на 
културата, носител на орден 
„Берегиня Украйна“ Лариса 
Купчинская
II място не се присъжда
I място не се присъжда

Категория Индивидуални 
изпълнения над 18 год. 
III място не се присъжда
II място - Алина Дмитруха 
- с. Бараши, обл. Житомир-
ская, Украйна
I място - Дует Юлия и Та-
тяна Гончарови към Шев-
ченковски Дом на културата 
- гр. Шевченково, обл. Хар-
ковская, с р-л Татяна Гонча-
рова

Раздел Автентичен
Категория А - Танцов из-
ворен фолклор
III място - ТС „Стари добру-
джанци“ при НЧ „Просвета 
1900“ - с. Соколово, обл. 
Добрич, с р-л Асенка Кулева 
II място - Пенсионерски 
клуб „Европейски гласо-
ве“- гр. Добрич, с р-л Кольо 
Станков 
I място - ТС „Калипетровци“ 
- с. Калипетрово, обл. Сили-
стра, с р-л Чудомир Валери-
ев

Категория Б - Обреден 
фолклор
III място - Клуб за АПТ 
„Васила Вълчева“ - с. Ка-
липетрово, обл. Силистра, с 
р-л Тодор Нончев
II място - ТФ „Магията на 
фолклора“ при НЧ „Пробуда 
1958“ - гр. Шумен, с р-л Ди-
митрина Узунова
I място - ФК „Настроение“ 
- гр. Малко Търново, обл. 
Бургас, с р-л Андрей Гюров
Категория В -Групи за ав-
тентични песни– До 18 год.
III място - не се присъжда
II място - ФГ „Иглика“ 
при НЧ „Народна просве-
та 1904“, с. Млада гвардия, 
обл. Варна, с р-л Георги Бо-
нев
I място - ДФГ „Слънце“ при 
НЧ „ Св. Димитър Басар-
бовски 1902“ - с. Басарбово, 
обл. Русе, с р-л Елена Лун-

чева

Категория Групи за автен-
тични песни– Над 18 год.
III място - Група „Сенокоски 
славеи“ при НЧ „Хр. Смир-
ненски - 1941“ - с. Сенокос, 
обл. Добрич, с р-л Христо 
Христов
II място - ПГ при Клуб за 
АПТ „Васила Вълчева“ - с. 
Калипетрово, обл. Сили-
стра, с р-л Тодор Нончев
I място - Клуб „Тополите“ 
- гр. Гълъбово, обл. Стара 
Загора, с р-л Димитрина Пе-
нева

Категория Г - Автентична 
носия
Бронзови плакети за автен-
тични носии се присъждат  
на Светослав Петров, гр. 
Елена за носията от Дупни-
ца и за носията от Самоков-
ско.
Плакети изработени от 
„МИМ Студио“ гр. Варна 
се присъждат на НЧ „Ва-
сил Левски - 1928“ - с. Сан-
дрово, обл. Русе за носията 
на млада невеста и на НЧ 
„Светлина 1923“ - с. Голямо 
Враново, обл. Русе за носия-
та Буенец.

Раздел Сценична раздумка
III място - не се присъжда
II място - не се присъжда
I място - Златина Петрова 
от НЧ „Пробуда 1958“ - гр. 
Шумен

Раздел Обработен фолклор
Категория Танцови състави 
и ансамбли – Първа възрас-
това група
III място - ДТС „Приморче“ 
при НЧ „Самообразование 
1919“ - гр. Приморско, обл. 
Бургас, с р-л Мария Върба-
нова
II място - ФА „Слънце“ при 
СНЦ „ФА Слънце“ - гр. 
Суворово, обл. Варна, с р-л 
Петранка Желязова
I място - ДТС „Бърборино“ 
при НЧ „Зора 1894“ - гр. 
Шабла, обл. Добрич, с р-л 
Гергана Дафова

Категория Танцови съста-
ви и ансамбли – Втора въз-
растова група
III място - ФА „Слънце“ 
при СНЦ „ФА Слънце“ - гр. 
Суворово, обл. Варна, с р-л 
Петранка Желязова
II място - . Ансамбъл „Дръс-
тър“ при НЧ „Дръстър 2012“ 
- гр. Силистра, с р-л Дими-
тър Джамбазов
I място - ФТС „Творецът“ 
при Арт Център „Творецът“ 
- гр. Свищов, обл. Велико 
Търново, с р-л Явор Узунов

Категория Танцови съста-
ви и ансамбли – Трета въз-
растова група
III място - ТС „Слънце“ при 
НЧ „Пробуда 1896“ - гр. Су-
ворово, обл. Варна, с р-л Га-
лин Каракашев
II място - ФФ „Елит“ при НЧ 
„Зорница 2010 - Нено Щре-
гарски“ - гр. Ловеч, с р-л 
Маргарита Дончева
I място - ФТФ „Търновска 
царица“ от Сдружение „Тър-
новска царица“ - гр. Велико 
Търново, с р-л Георги Радев

Категория Хорове - до 18 
год.
III място - Детска певческа 
група „На мегдана“ при НЧ 
„Зора 1 - 1937“ - с. Бенков-
ски, обл. Варна, с р-ли Йор-
дан Иванов
II място - не се присъжда
I място - Вокална група Фол-
клорна шевица“ при СУ за 
ХНИ „К. Преславски“, гр. 
Варна, с р-л Росица Малчева

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) 
от ЗОП

събиране на оферти с обява

 Обект на поръчката: Доставка на съдове за сметосъбиране за 
нуждите на община Балчик        

Номер обществена поръчка в АОП: 9081031
За въпроси и допълнителна информация:  Милен Йорданов – тел. 0579 
71036
Офертите  се  подават  лично  или  по  пощата  с  обратна  разписка, 
респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септем-
ври“ № 6, Общинска администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 
0579 71046.
информация съгласно чл. 42. ал. 2 от Закон за обществените поръчки

1. всички решения, обявления и пока-
ни, свързани с откриването, възлагане-
то,  изпълнението  и  прекратяването  на 
обществените поръчки;

-

2.  документациите  за  обществени 
поръчки, с изключение на случаите, при 
които  поради  технически  причини  или 
такива, свързани със защита на инфор-
мацията, не е възможно осигуряване на 
неограничен, пълен и пряк достъп чрез 
електронни средства;
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3. разясненията, предоставени от въз-
ложителите във връзка с обществените 
поръчки;
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4.  протоколите  и  окончателните  до-
клади на  комисиите  за  провеждане на 
процедурите;

 

5. договорите за обществени поръчки 
и рамковите споразумения, включително 
приложенията към тях;

 

6.  допълнителните  споразумения  за 
изменения на договорите за обществени 
поръчки и рамковите споразумения;

-

7.  обявите  за  събиране на оферти и 
поканите до определени лица;
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8.  становищата  на Агенцията  по  об-
ществени поръчки във връзка с осъщест-
вявания от нея предварителен контрол.

-

9. Съобщения до участници по чл. 43, 
ал. 4 ЗОП -
10. Прекратяване възлагането на об-

ществена поръчка по чл. 193 -

11. Отговорни  лица  за  подаване  на 
информация съгласно чл. 42. ал. 2

Татяна Василева  – 
телефон 0579 7 10 54

Категория Хорове - над 18 
год.
III място - ЖФГ „Зорница“ 
при НЧ „Зора 1908“ - с. Зла-
тар, обл. Шумен, с р-л Вене-
лин Борисов
II място - ГОФ „Бръшленска 
китка“ при НЧ „Братство 
1906“ - с. Бръшлен, обл. 
Русе, с р-л Данка Донева
I място - ФГ „Славей“ при 
НЧ „Христо Ботев - 1940“ 
- гр. Главиница, обл. Сили-
стра, с р-л Пламен Скорче-
лиев

Раздел Народно пеене
Категория А - Индивиду-
ални изпълнители - Про-
фесионалисти - Първа в. 
гр.
III място - Славея Младено-
ва от СУ „Сава Доброплод-
ни“ - гр. Шумен, с р-л Янка 
Димитрова
II място - Йоанна Лазарова 
от Школа по народно пеене 
към НУИ „Добри Христов“, 
гр. Варна, с р-л Павлинка 
Тодорова
I място - Дария Атанасова от 
НУИ „Добри Христов“, гр. 
Варна, с р-л Дафинка Дамя-
нова

Категория А - Индивиду-
ални изпълнители - Про-
фесионалисти - Втора в. 
гр.
III място - Николета Митко-
ва от СУ за ХНИ „К. Пре-
славски“, гр. Варна, с р-л 
Росица Малчева
II място - Сияна Атанасова 
от НУИ „Добри Христов“, 
гр. Варна, с р-л Павлинка 
Тодорова
I място - Анелия Китанова 
от НУИ „Добри Христов“, 
гр. Варна, с р-л Дафинка Да-
мянова

Категория А - Индивиду-
ални изпълнители - Про-
фесионалисти - Трета в. 
гр.
Не се присъждат награди.

Категория Б: Индивидуал-
ни изпълнения - Любите-
ли - Първа в.гр.
III място - Преслава Галино-
ва от НЧ „Стефан Караджа 
- 1942“, с. Малина, обл. До-
брич, с р-л Емилия Колева
II място - Светла Коларова 
от НЧ „Надежда 1903“ - с. 
Имренчево, обл. Шумен, с 
р-л Венелин Борисов
I място - Моника Денчева 
от Школа по народно пеене 
към НУИ „Добри Христов“, 
гр. Варна, с р-л Дафинка Да-
мянова

Категория Б: Индивидуал-
ни изпълнения - Любите-
ли - Втора в.гр.
III място - Велислава Кру-
мова от НЧ „Братство 1906“ 
- с. Бръшлен, обл. Русе
II място - Галина Горанова 
от НЧ „Пробуда 1896“ - гр. 
Суворово, обл. Варна
I място - Симона Йорданова 
- гр. Добрич

Категория Б: Индивидуал-
ни изпълнения - Любите-
ли - Трета в.гр.
III място - Тодор Георгиев 
от НЧ „Просвета 1928“ - гр. 
Мартен, обл. Русе
II място - Иванка Въндева 
от НЧ „Ведрина - 1948“ - гр. 
Алфатар, обл. Силистра
I място - Иванка Димитро-
ва от Пенсионерски клуб 
„Европейски гласове“, гр. 
Добрич

Категория В: Камерни 
формации - до 18 год.
III място - не се присъжда

II място - Дует сестри Злате-
ви от НЧ „Прогрес - 1927“ - 
гр. Варна
I място - Дует Преслава Га-
линова и Мирослава Георги-
ева от  НЧ „Стефан Караджа 
- 1942“, с. Малина, обл. До-
брич, с р-л Емилия Колева

Категория В: Камерни 
формации - над 18 год.
III място - Мъжка ПГ „Здра-
ве“ при НЧ „Ведрина - 1948“ 
- гр. Алфатар, обл. Силистра
II място - Трио Симеон Си-
меонов, Калинка Добрева 
и Мария Кехайова при НЧ 
„Христо Ботев 1928“ - с. 
Сливо поле, обл. Русе
I място - Дует Калинка До-
брева и Мария Кехайова при 
НЧ „Христо Ботев 1928“ - с. 
Сливо поле, обл. Русе
  
Раздел Клубове
III място - КНХ „Девет 
осми“ при НЧ „Априлов - 
Палаузов 1861“ - гр. Габро-
во, с р-ли Владислава Ива-
нова и Тодор Колев
II място - .ФТК „Плетеница“ 
- гр. Велико Търново, с р-л 
Николай Корчев
I място - КНТ „Моряците“ 
- гр. Варна, с р-ли Силвия 
Матева, Мария Малешкова, 
Преслава Димитрова, Алек-
сандър Жечев

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ 
НА ЖУРИТО
„Най – артистично дете“ – 
Дария Атанасова, гр. Варна
Наградата е осигурена от „Ро-

тари Клуб“ Балчик 

„Най – артистичен детски 
колектив“ – ДТС „Мартен-
ски пъзел“ при НЧ „Просвета 
1928“ - гр. Мартен, обл. Русе, 
с р-л Мариана Ганчева 
Награда е осигурена от „Ку-
адрант Бевъриджис” АД - 
представител на „Пепси кола“ 
за България.  

„Най – малък участник на 
фестивала“ – Светла Коларо-
ва, с. Имренчево, обл. Шумен. 
Наградата осигурява  Детски 
магазин Пами маркет с упра-
вител Красимира Иванова 

„Най – възрастен участ-
ник на фестивала“ – Мария 
Станчева, с. Българка, обл. 
Силистра. Осигурява се от 
Организатора 

„Най – многоброен колек-
тив“ – КНХ „Девет осми“ 
при НЧ „Априлов - Палаузов 
1861“ - гр. Габрово, с р-ли 
Владислава Иванова и Тодор 
Колев 
Печено агне приготвено от 
Пицария – ресторант „Веро-
ни” със собственик Тошко 
Маринов 
„Най – весел и атрактивен 
колектив“ – КНХ „Лик“ при 
НЧ „Лик“ - гр. Плевен, с р-ли 
Даниела Цолова и Светослав 
Никифоров 
30 литра вино в дървено буре, 
осигурено от Организатора 
ще получи 

„Най - добър вокален педа-
гог“ – Росица Малчева от СУ 
за ХНИ „К. Преславски“ гр. 
Варна, обл. Варна
Наградата е осигурена от  ма-
газини „Априори” с управи-
тел Живка Андонова 

„Най – добър хореограф“  
- Жечко Колев р-л на Клуб 
„Задявка“. Наградата е оси-
гурена от мазини „Априори” 
с управител Живка Андонова 

„Най - лична мома“ - Петя 
Митева от ФТА „Балик“, гр. 
Балчик 
„Най - личен момък“ - Иван 
Любомиров от КНХ „Девет 
осми“ гр.Габрово.
Плакетите са осигурени от 
„МИМ Студио” – гр. Варна 
с управител Атанас Ковачев. 
Най – личните мома и момък 
ще бъдат лицата на „Море от 
ритми – Балчик – 2018”

„За съхраняване на ав-
тентичния фолклор“ – НЧ 
„Просвета 1900“ - с. Соколо-
во, обл. Добрич
Наградата е осигурена от Ис-
торически музей – Балчик 

. Организаторът поднася 
своите извинения към ФА 
„Българани“ за техническа-
та грешка при награждава-
нето! I място - Дует Прес-
лава Галинова и Мирослава 
Георгиева от  НЧ „Стефан 
Караджа - 1942“, с. Мали-
на, обл. Добрич, с р-л Еми-
лия Колева

„Наградата на Кмета“  - ФА „Българани“  - гр. Со-
фия, с р-л Владимир Недев


