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Преди конференцията „За етнологията на българите“ /26 август 2021 г./ 
Д-р Врабевски, председател на Фондация „Българска памет“ София, полу-
чава подаръци и поздравление от Ансамбъл „Въгленчета“, с худ.р-л г-жа 
Анна Пагур, от българските села в Кантемирски район, Р.Молдова. 
                                                                                                       Фото Кольо ГАНЧЕВ 

Събитие, което обединява

Балчик, 25-28 август, 2021 
година - дни на дружелю-
бие,дни, които ни накара-
ха да се чувстваме близки 
повече от всеки друг път, 
които ни напомниха, че 
по жилите ни тече една и 
съща кръв – българска.
За седми пореден път 
Международен форум 
„Българско наследство“ 
сплоти учени, изследо-
ватели, историци, пое-
ти, писатели, българи 
от Румъния, Молдова, 
Украйна, музеи, библио-
теки, читалища, гости от 
страната и жители на град 
Балчик, около идеята да 
обогатят и съхранят бъл-
гарската история, бит и 
култура.
Конференциите по исто-
рия и етнология на бъл-
гарите, запознаването с 
нови летописни книги 
– плод на задълбочени 
изследвания, печатните 
издания, архивните до-
кументи, посветени на 
историческите събития, 
изложбите, дискусиите, 
насочени към развитие и 
популяризиране на бъл-
гарската идентичност, 
дух и самосъзнание, пре-
дизвикаха интерес.
Едни от основните теми: 
„145 г. от гибелта на Хри-
сто Ботев“ с присъствието 
на правнука на поета-ре-

волюционер и председа-
тел на фондация „Христо 
Ботйов“ - Боян Ботйов 
като докладчик; „За ет-
нологията на българите“, 
с представени нови изс-
ледвания за българските 
културни следи в Браи-

ла и Букурещ, Румъния; 
в Чийший, Украйна; в 
Твардица и Тараклия, Р.
Молдова, с водещ доц.д-р 
Елена Рацеева от Киши-
невския и Тараклийски 

университет в Молдова, 
заразиха с патриотизъм, 
възпламениха животвор-
ното пламъче на родолю-
бието и предизвикаха бур-
ни дискусии. 
И уроци и примери, както 
от историята, така и по-

веденчески, изнесени от 
проф. Лука Велчов, проф.
Калчо Калчев от ВТУ, 
Боян Ботйов, д-р Милен 
Врабевски, проф. Евге-
ний Сачев, Иван Тренев, 

  Д-р Петър Захариев Добрев, преподавател в СУ, родом от Балчик, изнесе 
по време на Събора на преселението /26-28 август 2021 г. в КИЦ „Мелница-
та“ Балчик/ интересна лекция на тема: Българските чифликчии и Крайов-
ската спогодба“.                                                                      Фото: Кольо ГАНЧЕВ 

С лекция за съхранената българщина в Бесарабия се изяви общественикът 
от молдовския град Твардица г-н Петр Григориевич Бритков. 
                                                                                                    Фото: Кольо ГАНЧЕВ

проф.дин Калчо Костов Калчев от ВТУ, добру-
джанец, доайен на историците-докладчици на 
Събора на преселението - Балчик, 2021 г. 
                                            Фото: Кольо ГАНЧЕВ 

ст.пр.д-р Елена Водинчар 
от БАН, д-р Галин Геор-
гиев от Етнографския ин-
ститут-София, д-р Петър 
Добрев от СУ, дфн Тодора 
Георгиева от Русенския 
университет, филиал Си-
листра; д-р Йордан Ка-
сабов; Йордан Георгиев 
и Валентин Пеков от Си-
листра; краеведът Анна 
Пагур от Кишинев, ли-
тераторът Татяна Ков-
тун от Украйна, Антония 
Гайдарджиева от ВТУ, 
емблематичният бесараб-
ски българин от Молдова 
- Димитър Боримечков, 
Славян Стоянов и Атанас 
Димитров-АтаДим. 
Високата тържественост 
на форумното шествие 
„Парад на гордостта”, с 
поднасяне на венци и цве-
тя пред паметниците на 
Св. Св. Кирил и Методий, 
Константин Кисимов, за-
гиналите опълченци, от-
караните в робство през 
2016 г. и на Паметника на 
падналите за отечество-

то през войните засилиха 
българския дух.
Цветната палитра на фо-
рума – големият българ-
ски фолклорен конкурс, 
съчетал в себе си певче-
ския талант, традициите, 
символиката на облеклата 
и многообразието на бъл-
гарските обичаи, събуди 
чувството за гордост.Та 

нали в българската народ-
на песен са съхранени жи-
вите истини на времето, 
в което е създадена. И то 
как! От извора на живота, 

предавана от поколение 
на поколение, за да ни 
подскаже постиженията 
на културата, умотворени-
ята, в които текст и мело-
дия почиват на преживени 
случки и събития. 
И това ако не е история – 
достоверна, наследена и 
съхранена. Хорови и ин-
дивидуални изпълнения 

от Северна и Южна До-
бруджа, Молдова, Румъ-
ния и Украйна – с едно 
общо наименование: Бъл-
гарско! Сцената и залата 

оживявяха от ритмите на 
певческите състави, от 
грейналите лица и вълне-
нието на публиката. Бъл-
гарската култура, дълбоко 
съхранена. 
28.08.2021 – ден после-
ден на форума, в който 
по програма бе предвиден 
галаконцерт и връчване 
на наградите. Изпълне-

нията на осемгодишният 
Иван Иванов от с. Нови 
Троян, Болградский район 
– Украйна; Константин 
Иванов от с. Пандъклий, 
Одеска област – Украй-
на, Иван Кирмикчи от 
с.Чииший, Одеска област 
– Украйна, Афанасий 
Стоянов от с. Делжилер, 
Одеска област, Ана Пагур 
от Кишинев -Република 
Молдова, на певчески-
те групи„Дмитровка“ от 
с.Делжилер, „Бурянка“ 
от гр. Браила - Румъния, 
„Латинка“ от с. Чииший 
въодушевиха залата. Въл-
нението достигна своя 
апогей, когато на сцената 
прозвуча прочувствено-
то изпълнение на „Моя 
страна, моя България“ 
от бесарабската българ-
ка Альона Георгиева - с. 
Голица, Болградский ра-
йон, до изблик на сълзи, 
които преляха в залата. 
Неописуемо. Публиката 
аплодираше изправена. 
Живо, истинско и трога-
телно. Голямата любов, 
съхранена в годините. А 
тя пя и плака. Заедно с нея 
и публиката. Плакаха за 
България. 
Ден, в който за всеки един 
от нас беше трудно да си 
тръгне.

Геновева 
ПОЛИМЕНОВА

Отличиха кмета на община Балчик и 
председателя на Общинския съвет  с 
награда от Съюза на военноинвалидите 

и военнопострадалите

Шест български общини, 
като първи сред тях Бал-
чик и Каварна , са награде-
ни на поредния конгрес на 
Съюза на военноинвали-
дите и военнопострадали-
те. Отличията са грамоти 
и плакети за добро сътруд-
ничество  на Общината в 
лицето на кмета г-н Н.Ан-
гелов и Общинския съвет 
в лицето на г-н Николай 

Колев с Дружеството на 
военноинвалидите и воен-
нопострадалите в Община 
Балчик, с председател г-жа 
Стойка Георгиева. Друже-
ството включва и членска 
маса от Община Каварна и 
Община Шабла.
 Основната дейност и цел 
на Съюза на военноин-
валидите и военнопо-
страдалите е да защитава 

военноинвалидите и во-
еннопострадалите, като 
специфична категория 
български граждани- по-
страдали при изпълнение 
на конституционните си 
задължения, да ги подпо-
мага при интегрирането 
им в обществото, както и 
при решаване на социал-
ни, здравни, финансови и 
други проблеми.             БТ

ОБЩИНА БАЛЧИК
На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОРПУРОИ  на  ОбС - Бал-

чик, приета  с  Решение  №238/27.02.2009 г. на  ОбС-Балчик,  Решения  № 
310/29.04.2021 г., № 334/03.06.2021 г.,  на Общински съвет Балчик  и във връзка 

със   Заповед  № 1137/ 16.09.2021 год. на Кмета на Община Балчик
ОБЯВЯВА 

публичен търг с тайно наддаване за продажба на недви-
жими имоти, частна общинска собственост, както следва:   

1.Незастроен поземлен имот с идентификатор № 39459.506.304 по кадастралната 
карта на село Кранево, местност Поляните, община Балчик,  с площ 466 кв.м, при 
начална цена за провеждане на търга 15 950 лева (петнадесет хиляди деветстотин и 
петдесет лева). 
2.Незастроен  поземлен имот с идентификатор № 39459.506.303 по кадастралната кар-
та на село Кранево, местност Поляните, община Балчик,  с площ 268 кв.м, при начал-
на цена за провеждане на търга 8 890.00 лева  (осем хиляди осемстотин и деветдесет 
лева). 
Търгът ще се проведе на 12.10.2021 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата 
на пл. «21 септември»  № 6. 
Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 27.09.2021 г. до 11.10.2021 г. на 
касата на ОбА - Балчик. 
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в 
тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 11.10.2021 г. 
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи, се подава в срок до 
16.00 ч. на  11.10.2021 г. Информационния център на Община Балчик. 
За справки: тел.  0579 71041  - М. Караиванова,  Й.Денева


