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ХVI Национален преглед на любителските състави
на хората от Третата възраст - Балчик 2013 г.

Цветан Минков - Председател на
Съюза на пенсионерите - 2004 г. в София
с удоволствие посещава Балчик, защото
съпругата му е балчиклийка, а откъдето
е жената, оттам е и родата - подчерта
той и заедно със съпругата си аплодира
фестивала от първия ред.

Марин Драгнев - Председател на
Съюза на пенсионерите - 2004 г. в
Добрич активно участва в
мероприятията на ОбС-Балчик. Той
определи фестивала като уникален,
укрепващ структурите на Общинския
съвет на пенсионерите в Балчик.

10-годишният Общински пенсионерски хор, с диригент Т. Тодоров откри фестивала.

Ангел Събев - Председател на
Общинския съвет на пенсионерите 2004 г. в Община Балчик организира
ентусиазирано прегледа на
любителските състави, които според
него утвърждават традициите на
българщината.

Димка Малева - зам.-председател на
Общинския съвет на пенсионерите
- 2004 г. в Община Балчик е
основополжник и организатор на
фестивала, поканила над 90 състава от
цяла България да участват в него и да
развеселят брега на Белия град Балчик.

ГСГП “Есенна въздишка” с р-л Галин Ганчев от село Дропла, Община Балчик

Група за народни песни от с. Змеево, Община Балчик с р-л Станка Колева
Хор към пенсионерския клуб в с. Безводица, общ. Балчик с р-л Янка Георгиева.

Броят подготви екип на в. “Балчишки телеграф”: Маруся Костова и Ерсин Исмаилов

