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IV МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ 
„БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО”

БАЛЧИК, БЪЛГАРИЯ
Жури в състав: проф.Благомир Папазов, Илияна Димитрова и Георги Джилянов направи следното 
класиране на участниците във фолклорния конкурс:

Танцово изкуство:
Гран При - Танцов детски състав „Извор” – с. Чийший (Болградски район), Р. Украйна
I място – „Твърдишка младост”- гр. Твардица,Тараклийски район, Р. Молдова
II място - Фолклорен кръг „Изворче”- с. Кортен, Тараклийски район, Р. Молдова
III място – Танцов състав „Твардишки извор” - Твардица,Тараклийски район, Р. Молдова
Награда на публиката: Детски танцов ансамбъл „Шенник” – с. Казаклия, Р. Молдова

Ритуали:
I място: Танцов състав при читалище „Олимпий Панов” – гр. Тараклия
II място: Танцов състав „Плясковица” - Нови Троян
III място: „Зажънване” – Общинска организация на Съюза на инвалидите в България – В. Търново

Автентичен песенен фолклор:
I място: Пенс. клуб „Надежда” - с. Чернооково, Община Ген. Тошево
II място: „Сенокоски славеи” - с. Сенокос, Община Балчик
III място: НЧ „Йордан Йовков” - с. Котленци, Община Добричка

Хорово изкуство (обработен фолклор):
Гран При: Soul voices- Средно училище по изкуствата „Климент Охридски” - Добрич
I място: Вокална група „Искрици” - с. Чушмелий, Болградски район, Р. Украйна
II място: Вокален ансамбъл „Български сърца” - с. Нови Троян, Болградски район, Р. Украйна
III място: Вокален ансамбъл “Китчица пъстра” – с. Кубей, Болградски район, Р. Украйна
Награда на публиката: Вокален ансамбъл “Латинка” – с. Чийший, Болградски район, Р. Украйна

Индивидуално изкуство, I възрастова група:
I място: Преслава Галинова, НЧ „Стефан Караджа 1942”- с. Малина, общ. Ген. Тошево
II място: Ала Паскалова, Твардица, Тараклийски район, Р. Молдова
II място: Дария Паскалова, Твардица, Тараклийски район, Р. Молдова
III място: Вилена Сарсаман, с. Горна Албота, Тараклийски район, Р. Молдова
III място: Константин Иванов, с. Чийший, Болграски район, Р. Молдова

Индивидуално изкуство, II възрастова група:
I място: Анастасия Куртева - с. Валя Пержей, Р. Молдова
II място: Дамян Спиней, с. Валя Першей, Р. Молдова
III място: Оксана Кирмикчи, с. Чийший, Болградски район, Р. Украйна

Индивидуално изкуство, III възрастова група:
I място: Злата Демирова - с. Чушмелии, Болградски район, Р. Украйна
II място: Дияна Михайлова, с. Валя Пержей, Р. Молдова
III място: Филип Раду Думитру – „Синове на Добруджа” - Констанца, Р. Румъния

Индивидуално изкуство, IV възрастова група:
I място: Марин Маринов, гр. Средец, обл. Бургас 
II място: Радка Георгиева, Тутракан
III място: Йордан Господинов, с. Малина, общ. Ген. Тошево

Индивидуално изкуство, от публиката:
I място: Синовете на Добруджа, гр. Констанца, Румъния 
II място: Стоянка Петрова, гр. Средец, обл. Бургас
III място: Група за патриотични песни, гр. Средец, обл. Бургас

Живописна изложба на 
Иван Стефанов –Нело 

в Художествената галерия в Балчик

     На 25 септември /вторник/ 
от 17.00 часа, в Художестве-
ната галерия в Балчик, ще 
бъде открита живописната 
изложба на Иван Стефанов- 
Нело. Представям ви крат-
ка автобиография, с която 
можете да се запознаете с 
автора. Заповядайте на от-
криването!
Роден съм на 10 октомври 
1936 г. в град Констанца-
Румъния. Произхождам от 
скромно работническо се-
мейство, живеещи в град 
Добрич, ул.”Круша плани-
на”, аз, заедно с брат си и 
родителите ми. От малък 
обичам да рисувам и с го-
дините това начерта моята 
пътека към човека и зна-
нието. Обичам предизви-
кателствата и усилията да 

преодолявам трудностите и 
загадките в живота. Мечта-
ех да видя северното сияние 
и пустинята, после ги рису-
вах. Имам съпруга, две дъ-
щери и четири внука..
Моят творчески път започ-
на с безброй идеи , да каз-
вам толкова неща с думи 
и четка. Като член на Дру-
жеството на художниците, 
през 1983 г., след поредната 
изложба дарих две картини 
в Англия. През 1993 г. в га-
лерията в Стария Добрич 
представих самостоятелна 
изложба „Впечатления от 
Средна Азия”, след дълго-
годишни пътешествия из 
бившите Съветски републи-
ки. Награден съм с почетна 
грамота за участие в Бухара 
през 1990 г. и участвах в из-

ложбите всеки месец в Бъл-
гария на картини- живопис 
и дърворезба в поредицата 
„Земята и хората”. После 
потеглих за Италия, преко-
сих океана и приех предиз-
викателствата на Северна 
Америка. Участвах в излож-
би в Ню Йорк, Сент Луис, 
Колумбос, Синсинати, във 
фестивал на изкуствата в 
Мидълтаун. За мен писаха 
в местните вестници – „До-
бричлията Иван Стефанов 
– НЕЛО остави българска 
следа в Охайо, частна га-
лерия в Синсинати откупи 
четиринадесет негови кар-
тини”. Продължавам да ри-
сувам, с любов и мечти.
С уважение, 
Иван Стефанов – Нело
12.09.2018 г., гр. Добрич

Раду Каймакан, внук на арумъни от 
с.Сарагьол Де Деал, община Бейдаут, окръг 
Тулча, Румъния, развява българското знаме 
по време на III МФ “Българско наследство” 

Балчик, България, 2017 г. фото: БТ

Читателско писмо
Уважаема г-жо Костова,
 
сърдечно благодаря за из-
пратените страници на 
вестник „Балчишки теле-
граф” и списание „Форум”, 
които Вие печатате.
Четох ги с вълнение. Сто 
години след края на Първа 
световна война, Вие,
чрез форума „Българско 
наследство“ и проведените 
фестивали и конференции 
показвате каква е волята 
на народите за общуване 
– чрез фолклора, чрез твор-
чеството, чрез изследова-
телската работа.
Това, което правите , е и 
една признателност към 
тези добруджанци, които 
страдаха и умираха от глад, 
от побоища, от болести и 
студ в резултат на румън-
ските репресии.
Тези действия, под прикри-
тието на войната, са може 
би вторият по мащаб гено-
цид над мирно население 
след турските репресии 
над арменския народ през 
1915 г. по време Първата 
световна война.
Надявам се, че ще участва-
те в предстоящата за отпе-
чатване книга (антология) 
– „Урок по история“ (загла-
вието не е уточнено), която 
ще съдържа отпечатани 
или нови материали на 
различни автори. В трите 
части на книгата: Първата, 
за историческите събития 
1913-1918 в Добруджа; 
Втората – за репресирани-
те -спомени; Третата – за 
последните години до 2018 
(100 години от края на 
Първата световна война) 
– за поставените Паметни 
плочи на добруджанци, 
жертви на румънските ре-
пресии, за културния об-
мен между българската и 
румънската територия на 
Добруджа.
Поставянето на Паметната 

плоча в с. Дропла се пред-
вижда за края на октомври 
или средата на ноември. 
Ще Ви изпратя нужните 

материали за това, когато 
се уточни датата.

С уважение: 
Мария Петрова

СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ – 10.09.2018 г. - 16.09.2018 г.
В периода от 10.09.2018 г. 
до 16.09.2018 г. се преведе 
традиционната Седмица 
на пожарната безопасност. 
Тя имаше за цел популя-
ризиране на професията 
на пожарникарите и спа-
сителите, провеждане на 
информационно-разясни-
телни мероприятия сред 
обществеността, демон-
страции на професио-
нални умения и техника, 
работа с подрастващите, 
срещи с граждани и други.
На 14-ти септември бъл-
гарските пожарникари и 
спасители честват своя 
професионален празник. 
През 1995 г. с Решение № 
385 на Министерския съ-
вет на Р. България датата 
14-ти септември (открива-
нето на Първия пожарни-
карски събор) е обявена за 
Професионален празник 

на служителите на Нацио-
нална служба „Пожарна 
безопасност и защита на 
населението”, с което е 
възстановена традицията, 
по решение на Първия по-
жарникарски събор, тази 
дата да се отбелязва като 
патронен празник на по-
жарните команди в стра-
ната.
Акцентът на „Седмица на 
пожарната безопасност” 
бе поставен върху акти-
визиране на контактите с 
гражданите и организаци-
ите за поставяне от тяхна 
страна на актуални въпро-
си по противопожарното 
осигуряване на обектите 
и населените места, както 
и за отправяне на предло-
жения и сигнали, касаещи 
подобряване организация-
та на работа и админи-
стративно обслужване.

В тази връзка на терито-
рията на област Добрич в 
рамките на „Седмица на 
пожарната безопасност” 
се проведоха следните ме-
роприятия:  
• Във всички районни 
служби ПБЗН  на терито-
рията на област Добрич се 
проведе „Ден на отворе-
ните врати” на 10.09.2018 
г.;
• Организирано посеще-
ние на децата от детска 
градина в с. Крушари на 
11.09.2018 г. от 09.00ч;
• Организиране на праз-
нично мероприятие с деца 
от община Шабла. Про-
веждане на състезания , 
викторини с тематика в 
областта на ПБЗН, с мате-
риали предоставени ни по 
програма „ERASMUS + ”  
на 11.09.2018 г. от 10.00 до 
12.00ч в РСПБЗН-Шабла;

• Провеждане на трени-
ровка и учение с основ-
ните части на Единната 
спасителна система за 
реагиране при бедствия, с 
акцент мерки за защита на 
населението на  12.09.2018 
г.  от 10:00ч.  в к.к.Албена.
• Демонстративно заня-
тие с ПА с участие на ДФ 
„Тервел” на 13.09.2018 г. 
от 10:00ч в „ДЕКА” ООД, 
гр. Тервел.
• Провеждане на пожа-
ро-тактическo занятие на 
13.09.2018 г. от  09.00  до 
12.00ч – Корпус №2 – Ви-
соко тяло, пл. „Свобода”  
№5  гр. Добрич;
• Демонстрации на въз-
можностите на наличната 
ПП техника и разяснява-
не на мерките за пожарна 
безопасност и защита при 
бедствия.

ОД МВР ДОБРИЧ


