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Българският туристиче-
ски съюз удостоява Дър-
жавен културен инсти-
тут „Двореца” в Балчик 
с награда в категорията 
„Най-добър обект“ от 
националното движение 
„Опознай България – 100 
национални туристиче-
ски обекта”.
Призът бе връчен на це-
ремония на 14 декември 
в културен дом „Средец” 
по време на присъждане 
на годишните награди на 
БТС и Коледния концерт 
на „Планинарска песен – 
Филип Аврамов”.
НД “Опознай България – 
100 НТО” е една от най-
престижните инициативи 
на БТС. То е най-попу-
лярното обществено дви-
жение и е емблематично 
за съюза, без аналог е не 
само у нас, но и в света. 
Досега милиони хора са 
се докоснали до много-
вековната богата история 

Двореца Балчик - “Най-добър обект” от 
Националното движение „Опознай България – 

100 национални туристически обекта”

на България и до нейна-
та неповторима природа. 
Има участници не само 
от България, но и от Гер-
мания, Русия, Франция, 
Дания, САЩ, Сърбия, Ук-
райна. Уникалността на 
движението е в това, че то 
е многопластово, обхва-
ща не само исторически, 
но и културни, природни 
и археологически забе-
лежителности. Към вече 
утвърдените обекти се 
включват нови, с което се 
дава възможност на учас-
тниците да имат по-голям 
избор при посещаване 
на забележителностите в 
страната ни.
Дворецът в Балчик е сво-
еобразна архитектурна 
интерпретация на стре-
межа на неговата създа-
телка Мария към красота 
и хармония. Едно роман-
тично бягство от реалнос-
тта към вълшебството на 
природата.

Вечерта на 18 юли 1938 
година, след тежко боле-
дуване, кралица Мария 
умира. Последното й же-
лание – нейното сърце да 

бъде съхранено в дворе-
ца, било изпълнено.
По-късно, когато по си-
лата на Крайовския до-

говор Южна Добруджа е 
върната на България, на 
8 септември 1940 година 
ковчежето със сърцето на 
кралица Мария е изнесе-

но от параклиса „Успение 
Богородично” и върнато в 
Румъния.
         Христина ДОБРЕ-

 Припомняме голямата награда на ДКИ КЦ 
„Двореца“ Балчик през 2016 г. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на заявление-декларация за получаване на 
безплатни годишни електронни винетки за хора с увреждания е 7 дни преди изтича-
не на валидността на действащите за настоящата година стикери.  
 Съгласно Наредба № Н-19/02.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на 
лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 
и лица и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст 
и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от 
винетни такси при ползване на републиканските пътища, се освобождават от пла-
щане на една годишна винетна такса за един собствен или съпружеска имуществена 
общност лек автомобил с обем на двигателя до 200 куб. см. и мощност до 117,64 kw 
(160 к.с.) 
 Проверка за валидността на стикерите може да направите на място в Дирекция „Со-
циално подпомагане“ – Балчик, ул. „Черно море“ №18, в приемната на първият етаж 
или по електронен път на сайта на Агенция за социално подпомагане http://www.asp.
government.bg/proverka-na-vinetka.
Заявление-декларация за ползване на винетен стикер може да подавате в Дирекция 
„Социално подпомагане“ -. Балчик на ул. „Черно море“ № 18, етаж 1, всеки работен 
ден  в приемната от 9 до 17 30 часа.
  Предоставена е възможност подаването на заявления-декларации да се осъщест-
вява чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, съгласно Закона 
за електронния документ и електронните удостоверителни услуги – с електронен 
подпис.  
Заявлението може да бъде изтеглено и от сайта на Агенция за социално подпомагане, 
раздел Социално подпомагане – Подкрепа на хората с увреждания – Право на 
годишен винетен стикер – Документи.
От тази година към заявлението не се прилагат никакви копирани документи, 
справките на попълнените от Вас в заявления-декларациите данни, се проверяват 

по служебен път от Дирекция “Социално подпомагане”.
Честито Рождество Христово, нека то е  незабравимо, а годината 2020  - неповторима!

Да сте здрави, весели, засмени и от Бог благословени!  
И през 2020 година ще работим за Вас – с обич и уважение! 

Екипът на Дирекция „Социално подпомагане“ – Балчик, Ви пожелава весели, 
щастливи празници! 

НЧ „Просвета-1900”  с. Соколово със своите състави е едно 
от най-добрите в Община Балчик

Периодът от май до септем-
ври беше наситен със събития 
за хоровия и Танцовия съста-
ви при НЧ „Просвета-1900” 
от с. Соколово. Участие на 
всеки колектив и в местни, 
и в регионални, и в нацио-
нални фестивали, събори и 
концерти, винаги е отговорно 
за него. Този колектив за по-
реден път доказва, че е един 
от най-добрите в община Бал-
чик.
 Понякога хора ме питат, защо 
пиша само за Соколово. Защо-
то съм част от този колектив и 
знам, какво правят, чувстват и 
преживяват – познавам го от-
вътре, споделям с тези хора, и 
радостни, и печални събития.
 Летният сезон започна с три-
умфална изява в Дебрене, 
на 51-ият Фолклорен събор 
„Песни и танци от слънчева 
Добруджа” (29.06.2019). И 
хор и танцов състав получиха 
Златен медал. Стаматка Ки-
рилова и Мариана Карова – 
поощрителни награди. Освен 
това две много важни награди 
на Стаматка Кирилова – като 
ръководител на целия колек-
тив, на НЧ „Просвета-1900” 
- за цялостен принос в худо-
жествената самодейност.

 След това IX-Национален 
фолклорен фестивал „Фол-
клорен извор” в с. Царевец 
Свищовско, в началото на ав-
густ. И отново първо място и 
Златен медал за Хоров и Тан-
цов състав, Сребърен медал за 
Мариана Карова. В коментара 
към предаването   Folk TV 
соколовци бяха представени 
като „един прекрасен състав”. 
Стоян Петков попита Стамат-
ка Киримова, художествен 
ръководител на групата, за 
репертоара и носиите. Тя каза 
нещо много важно: „Хората 
да участват в такиви състави, 
да слушат повече истинската 
народна музика, истинска-
та народна песен по радио 
и телевизия. И най-вече, да 
участват, защото в участието 
е настроението. Това, което 
можем да почуствуваме. Само 
като гледаш, няма да става. 
Трябва да го сътвориш, да 
предадеш, да изпълниш”. 
 Две седмици по-късно- учас-
тие в Четвърти интернацио-
нален фестивал „Перлите на 
Адриатика”, град Неум, Бос-
на и Херцеговина. Диплом и 
първо място за Смесен наро-
ден хор „Добружански гласо-
ве”, Представителен танцов 

състав „Стари добружанци” 
и Стаматка Кирилова. Второ 
място за Мариана Карова. И 
отново интерес към групата 
и носиите. В резултат на това 
последва покана за фестивал в 
Италия през  лятото на 2020 г. 
 Последната изява беше в 
края на септември – Трета 
фолклорна среща „Автентич-
ност и съвремие” в Попово, 
обл. Търговище, 27.09. -29.09. 
2019 г. Програмата на фес-
тивала беше разнообразна, с 
участници от Тракия, Добру-
джа и Лудогорието: майстор-
ски класове, фолклорни рабо-
тилници, ревю на автентични 
носии. Говорих с Галина Дур-
мушлийска, която беше в 
журито на Третата естрада, 
където ревюто беше проведе-
но. Тя каза, че автентичните 
носии, представените на пуб-
ликата и журито, са носени 
повече от 150 години.
 Ние участвахме в конкурсна-
та програма на третия ден на 
фестивала. Участниците бяха 
от Шумен, обл. Силистра, 
обл. Варна, обл. Ловеч, обл. 
В.Търново, обл. Разград, обл. 
Русе, обл. Търговище, обл. 
Плевен обл. Добрич.
Интересът към това събитие 
се увеличава: 1-та година – 

700 участници. 2-та година – 
вече 1400. Тази година – 2600. 
Пеене, танцуване, обичаи за 
различни възрастови групи – 
от деца в детската градина до 
възрастни хора.
 Надявам се, че сме със Зла-
тен медал. Когато започнахме 
нашата програма, един член 
на журито се обади на Иван 
Симеонов, етнограф, за да 
дойде бързо и да види носи-
ите. Така напълно неочаквано 
бяхме поканени на другата 
естрада, където имаше ревю 
на носиите. Бяхме отбеляза-
ни в числото на трите най-
интересни групи. Получихме  
Златен медал и Статуетка. От 
тази естрада получихме и по-
кана от Шуменската телеви-
зия да участваме в програма 
„Седянка”. Интересът към 
нашите носии беше напълно 
неочакван, обаче много при-
ятен.
Сега, обхванати от Коледно 
настроение, изнесохме Голям 
концерт пред препълнената 
зала на родното читалище. 
И така трябва! Самодейците 
да са начело в селския бит и 
култура.
 

Людмила ПЕТРОВА 


