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Българчетата от ансамбъл „Асорти“ от с.Горна Албота, Молдова на откриването на 
Международния форум „Българско наследство“ в Балчик на 25.08.2017 г. 

Фото: Павлина ВАСИЛЕВА 

Кметът на Община Балчик – на 
посещение в Молдова, където в град 
Тараклия се открива пресклуб на БТА

ската осведоменост в 
района и за предпаз-
ване на този българ-
ски район от асими-
лация. Присъствието 
на официални лица 
от нашата Община 
е показателно, че за 
българската кауза се 
работи целенасочено 
от 2014 г., когато в 
най-българския град 
на Молдова – град Та-
раклия, бе изпратена 
културна делегация 
от Литературния клуб 
„Йордан Кръчмаров” 
– за участие в мулти-
етническия фестивал 
и в литературна среща 
с гражданите на Твър-
дица.Музикалният ко-
леж и танцовата група 
към Школата по изку-
ствата към Културния 
дом в Твърдица откри-
ха Първия фолклорен 
конкурс ”Българско 
наследство” през 2015 
г. Лауреати на Първия 
и Третия форум са 
децата от ансамбъл 
„Асорти” от с.Горна 
Албота, Тараклийски 
район. Театралите от 
„Смешен петък” към 
Културния дом в Та-
раклия са гостували 
три пъти в Балчик 
– през 1999 г. , през 
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ще бъде домакин 
на организираната 
кръгла маса относно 
проблемите на Тара-
клийския държавен 
университет „Григо-
рий Цамблак“, който 
навършва 13 години 
от основаването си. В 
момента университе-
тът изпитва сериозни 
трудности по отно-
шение недостига на 
преподаватели и на 
финансови средства. 
Водят се преговори 
за законно приобща-
ване на някои фило-
логически специал-
ности към ВТУ „Св.
Св.Кирил и Методий” 
гр.В.Търново, а ня-
кои агроспециалности 
към ВТУ „Ангел Кън-
чев” Русе. Тук без-
спорно е нужна на-
месата на България 
за спасяване на Тара-
клийския български 
университет, което 
само с подаръци кни-
ги няма да стане.

На срещата с ме-
диите в Кишинев и 
в Тараклия, нашият 
кмет г-н Николай Ан-
гелов и PR на Общи-
на Балчик г-н Сава 
Тихолов са лобирали 
успешно за нашата 
община като турис-
тическа дестинация и 
като център на Меж-
дународния форум 
„Българско наслед-
ство”, който е много 
популярен сред бъл-
гарската диаспора в 
Молдова – съобщи д-р 
Иван Забунов, предсе-
дател на Българското 
културно-просветно 
дружество „Възраж-
дане” в Молдова. 

Аз мисля, че откри-
ването на пресклуб 
на БТА в Тараклия 
на 5 октомври 2017 г. 
е много навременно, 
жизнено необходимо 
за развитие на българ-

2015 и 2016 г. На пър-
во място сред хорове-
те за обработен фолк-
лор през тази година 
е Българският женски 
хор на град Твърдица, 
Тараклийски район. 
На всички досегашни 
издания на МФ „Бъл-
гарско наследство” в 
Балчик достойно се 
представяха гагаузки-
те от хор „Севда” и 
оркестърът за народна 
музика „Дуйгун” от 
с.Казаклия.

В научния форум, 
с участие в истори-
ческите конференции 
„За етнологията на 
българите”, „100 г. 
от Първата световна 
война”, „180 г. от рож-
дението на Васил Лев-
ски”, „За бесарабската 
поезия и литература”, 
взеха участие българ-
ски, украински, ру-
мънски и молдовски 
учени и краеведи. 
Сред тях изпъкнаха 
чл0е0новете на Бъл-
гаристкото дружество 
от Кишинев: проф.
Николай Червенков, 
проф.Олга Радова – 
Каранастас, доц.д-р 
Васил Кондов, доц. 
Елена Рацеева, Ана 
Малешкова, д-р Иван 

Думиника, обществе-
ниците Димитър Бо-
римечков, Надежда 
Танова /Кординатор 
на форума за Мол-
дова/.

Своите статии, до-
клади и научни съоб-
щения учените и кра-
еведите публикуваха 
във вестник „Бал-
чишки телеграф” и в 
специалното издание 
на Сдружение „Бъл-
гарско наследство” 
– списание „Форум”.

Похвално е, че всич-
ки медии не скриват 
възхищението си от 
българщината в Мол-
дова и я отразяват, 
прекланяйки се пред 
всички тях, бълга-
рите от една малка 
България отвъд, която 
се оказва голяма с 
несломимия си дух, 
изконно трудолюбие 
и неподправено гос-
топриемство, въпреки 
бедността. 

Обещавам, че в бал-
чишките медии ще 
продължаваме да пи-
шем за българите от 
ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ 
и да ги каним на на-
шите форуми, защото 
те са част от нас.

 Маруся КОСТОВА

ОбщинA балчик
Обявление за израбОтен ПУП-

ПП за „вОдОПрОвОднО 
ОтклОнения за Пи 53120.14.984

О б я в л е н и е
на основание чл.128 ал.1 от зУт Община балчик обявява 
на заинтересуваните собственици, че е изработен ПУП-
ПП за „водопроводно отклонения за Пи 53120.14.984 по 
кадастралната карта на с.Оброчище, община балчик“. 
Проектът се намира в отдел „тСУОС“ при община бал-
чик.
на основание чл.128 ал.5 от зУт в едномесечен срок от об-
народване в „държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да направят писмени възражения, предложения и 
искания по ПУП-ПП към Община балчик. 

Среща на френския 
посланик с преподавателите 

от Франкофонската 
програма в „Албена”

Преподаватели и служители на Франкофонската програма на НБУ в „Ал-
бена“ в очакване на френския посланик Ерик Льобедел 
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„За да подготвим 
заедно трансформа-
цията на Европа и да 
постигнем тази нова 
Европа, която всички 
искаме“ – е необходи-
мо високо качествено 
образование, което 
в НБУ правят като 
държат на различно-
то, на нестандартното 
мислене и съответно 
постигането на резул-
тати. Образованието 
е повече от обуче-
ние. От три години 
във Франкофонската 

програма има бакала-
върски и магистърски 
степени, свързани с 
висшия мениджмънт 
по ресторантьорство 
и хотелиерство. Ре-
зултатът от това обу-
чение се прилага в 
множеството платени 
стажове във Франция, 
Австрия и Швейца-
рия, както и в кк ”Ал-
бена”, където Н.Пр. 
Е.Льобедел посети 
хотел-ресторант „Па-
радайз Блу”.

С пожелание към 
екипа на г-жа Славян-

ка Стамова, директор 
и основоположник на 
Франкофонската про-
грама, за още по-до-
бра съвместна работа 
в бъдеще, се обърна 
и г-н Ерик Перотел 
- Аташе по сътруд-
ничество за френски 
език към Френски 
Институт България, 
представителство Ва-
рна, вече втори ман-
дат и лично е заин-
тересован от франко-
фонските успехи.

  Маруся КОСТОВА

Управителният съ-
вет на Съюза на ин-
валидите в България 
утвърди помощ от 
1000 лв. на Ивили-
на Димова, член на 
Общинската органи-
зация на СИБ в град 
Балчик.

Предложението бе 
изготвено и пред-
ставено от председа-
теля на ОО на СИБ 
гр.Балчик – г-жа 
Деспина Маринова, 
която съдейства на 
Ивилина Димова и за 
явяване на комисия 
за получаване на аку-
мулаторна инвалидна 
количка.            /Б.Т./

УС на Съюза на инвалидите в 
България утвърди помощ от 
1000 лв. на Ивилина Димова

Ерик Перотел - Аташе по сътрудничество за френски език към Френски 
Институт България, представителство Варна, френският посланик Н.Пр.
Ерик Льобедел, Мадам Славянка Стамова, директор на Франкофонската 
програма към НБУ в „Албена“.                                     Фото: Маруся КОСТОВА


