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Детска танцова школа при НЧ “В. Левски” БалчикПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА  ПОРЪЧ-

КА ПО РЕДА НА чл. 14,

ал. 4, т.2 от ЗОП

С ПРЕДМЕТ: "Доставка на материали и консу-
мативи  по проект "Cross Border Gardening Art by
Black Sea"

ЗА ПРОЕКТ: "Трансгранично градинарско из-
куство по Черноморското крайбрежие" ("Cross
Border Gardening Art by Black Sea"), изпълняван
по Програмата за Трансгранично Сътрудничест-
во Румъния-България 2007 - 2013.

Краен срок за получаване на оферти:
до 16.00 часа на 24.06.2014 г.

Лице за приемане на офертите: Красимира Костова
Настоящата покана е публикувана под номер

9030547 на сайта на АОП

Детската танцова школа при Народно читалище
“Васил Левски - 1959” Балчик, с ръководител
Галина Гавраилова, се представи отлично на IV
фестивал “Слънчева България”, който имаше два
конкурсни дни и гала концерт на пл. “21
септември” Балчик и пл. “Свобода” Добрич.

Грамоти бяха раздадени на всички участници
във фестивала от България, Русия, Украйна,
Северна Осетия - Алания и Беларус.

                               Фото: Георги ЙОВЧЕВ

II Фестивал “Гурково пее и танцува”

Усмивката на
малката Валентина от
Гурково-символ на

фестивала

Добруджанци обичат юнските дни и нощи сред равните поля. Сутрин се чува, нейде сред полето, песента на жътварка, а вечер лягат по гръб - замаяни
слушат песента на щурците и гледат звездите. Песента сякаш извира от самите недра на земята - дивна хармония. Душата на добруджанците се рее някъде
и те разбират каква нищожна, но силна прашинка са в тази необятна шир. В китното с. Гурково се спуска сутрин вятърът, който разнася тихата мелодия,
а широкото поле е сцена с вълшебен оркестър. Хубаво е село Гурково. Необятното му поле е мило и драго на всички. Цъфналите дървета миришат на
младост, жужат пчелите на живота, чудо невиждано. На мегдана, в парка, на 15 юни 2014 г. (Видовден) се изпяха най-хубавите народни песни, изиграха се
най-хубавите български хора. Първи запяха на фестивала домакините: Хор “Авлиги” с. Гурково, с диригент Магдалена Христова, корепетитор Михаил
Душков, а цялата програма бе водена от актьора-самодеец Веселин Романов от гр. Балчик                                                                          Фото: Маруся КОСТОВА

Танцова формация “Фолклорна магия” при НЧ “Свобода” село Гурково

Вокална формация: Магдалена Христова, Тодор Георгиев (кмет на с.
Гурково) и Михаил Душков поздравиха с песни участниците във фестивала
- с. Сенокос, с. Дропла, с. Оброчище /два хора/, с. Стражица, с. Дуранкулак,
с. Гурково и хор “Росна китка” Балчик                  Фото: Маруся КОСТОВА




