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Ôîëêëîðåí êîíêóðñ “Áúëãàðñêî íàñëåäñòâî” 2019 ã.

Семеен квартет “Чуфарличеви” - с. Селиогло (Холмское), Р. Украйна - II място
Дует Величка Милева и Атанаска Борисова от с. Дропла,
общ.Балчик завоюва II място за индивидуално изкуство.

Йордан Господинов, с. Малина,
общ. Г.Тошево - II място

Певческа група „Сенокоски славеи” от  с.Сенокос, общ.Балчик, с художествен
ръководител Христо Христов, получи Втора награда за обработен фолклор

Село Царевец, обл. Добрич се представи на V МФ “Българско наследство” с 2 колектива -
ПГ “Каралевски славеи” и Детска фолклорна група “Каралевче” с р-л Виолета Петкова

Певческа група „Белите чайки” към ПК №1,  гр. Балчик, р-л Мария Гроздева - II място

Журито на Международния форум “Българско наследство” - Балчик,
България - 29 август 2019 г.: Димитър Боримечков, Тараклия, поет,
писател, краевед, фотограф, журналист, издател на единствения

български вестник “Светлина” в Молдова; Илияна Димитрова -
изкуствовед, София; Геновева Полименова - филателист, специалист

в “Български пощи” - Добрич, общественик.

Село Вишина, общ. Журиловка, обл. Констанца, с ръководител Бианка Фолеску е едно от селата
в Северна Добруджа, което пази и разпространява българския песенен и танцов фолклор в Румъния.

Новосъздадената мъжка певческа група “Нашенци” и женската ПГ “Добруджански клас”, с р-л Анка Методиева, бяха
наградени с купа и грамота и получиха покана за участие във Фолклорния фестивал на с. Казаклия, АТО Гагаузия, Р.Молдова

Ïðåäñòàâÿíå íà ôèëàòåëíà ìàðêà çà Áàë÷èê íà òåìà “110 ã. Ìåëíèöà Áàë÷èê”

Г-н Христо В. Христов е
секретар на филателното дру-
жество в гр. Силистра,  сътруд-
ник на в. “Балчишки телеграф”
от 25 г. Той подсказа идеята за
създаване на филателна марка за
Белия град - Балчик.

Организационен комитет
за създаване на филателна
марка за Балчик, съставен от
зам.-кмета на Община Балчик
г-н Димитрин Димитров; на
снимката: директорът на „Бъл-
гарски пощи” – Добрич г-н
Светослав Гочев; г-н Дими-
тър Чернев, председател на
Филателисткото дружество в
гр. Добрич; Маруся Костова
– директор на Форума; Гено-
вева Полименова – пощенс-
ки служител от гр.Добрич,
член на международното жу-
ри на Форума.


