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Благодаря ти, Олег Косых, за добрата оценка 
на “Въгленчето”!

„Въгленчетата“ поднесоха много подаръци на Етнографския 
музей и на г-н д-р Милен Врабевски, председател на Фондация 
„Българска памет“ София, почетен гост на Международния 
форум „Българско наследство“ Балчик, България. 
                                                          Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ 

След участието си в Събора на преселението, Ансамбъл „Въ-
гленче“ бе поканен на градския празник на Дългопол

Анна Пагур - основоположник и худ.р-л 
на Ансамбъл „Въгленче“. 
                                     Фото: Личен архив

Ансамбъл „Въгленче“ до сградата на Община Балчик, по вре-
ме на Събора на преселението в Балчик,2021 г. 
                                                  фото: Мария Муштета, Кишинев 

„Въгленчетата“ знаят да пеят и да се веселят еднакво до-
бре, но най-вече да пазят българските традиции в народно-
то творчество.                                              Фото: Личен Архив

  „Въгленчето“ на сцената на Събора на преселението в Бал-
чик.                                                             Фото: Мария Муштета 

Жените от ансамбъл „Въгленче“ на те-
расата на Клуб „Интелигент“ Балчик, 
след изява на сцената на НЧ „Паисий 
Хилендарски 1870“ Балчик. 
                                   Фото: Marya Musteata

Мястото му на раж-
дане е с. Плопи, Кан-
темирски район в 
местното училище, 
където работих по 
онова време като ме-
дицински работник. 
Учениците са от с.Та-
раклия, Гертоп, Алек-
сандровка, Плопи-1 
и Плопи-2. Благодаря 
им за интереса към 
фолклорните ни изяви 
и активното участие в 
програмите ни, заедно 
с роднините и позна-
тите! През м-ц април 
1988г. разбрахме, че 
сме ансамбъл, защо-
то районният отдел 
на културата започна 
да ни кани на култур-
но-масови меропри-
ятия. През м-ц март 
1993г. придобихме 
почетна титла “Наро-
ден”! В1996 г. в Ки-
шинев се открива Бъл-
гарско училище (сега 

-лицей “В.Левски”). В 
селото завеждащият 
на клуба Иван Козма 
със съпругата си Ан-
жела продъжават дей-
ността на “Въгленче-
то” с нашите архивни 

материали и активно-
то ни сътрудничество. 
Заедно отбелязахме 
10-годишнината и 
20-годишнината ни в 
с. Тараклия. За 30-го-
дишният юбилей в 
Кишинев оргагизи-
рахме в Етнограф-
ския Музей Между-
народен Фолклорен 
Фестивал с гости от 
България и няколко 
български ансамбли 
от Молдова. От Пло-
пи вече нямаше как 

да дойде колектива. 
за съжаление, почи-
наха и двамата съпру-
зи... През това лято по 
време на отпуската 
ми с още няколко за-

палени ценители на 
фолклора се срешнах-
ме с кмета Анатолий 
Тодоров, който много 
се зарадва за възмож-
ността да се възроди 
“Въгленчето”. Това 
беше нашата един-
ственна среща. На-
правихме интересна 
концертна програма 
с участници от Пло-
пи, Тараклия, Кания, 
Викторовка гр.Ка-
гул и от гр.Кишинев. 
Много ни помогнаха 

да стигнем до гр.Бал-
чик на Международен 
Събор г-жа Маруся 
Костова - директор 
на МФФ “Българско 
Наследство”, до гр. 

Дългопол г-н Злати 
Златев - председател 
на Община Дългопол 
и г-жа Прасковия Ку-
лева - директор на 
турагенство от гр Ки-
шинев. Много - мно-
го Ви благодарим за 
конкретната помощ 
в организацията на 
нашето участие на 
творческите срещи на 
най-високото ниво! 
Благодаря и “Въглен-
чето”, че не се стрес-
наха от трудностите 
и продължават и днес 

да участват в репети-
циите ни.

О мила Майко! Прародино! 
Ти не забравяй своите чеда! 
Ти си Майка и Закрила! - 
Аз съм ти, Майко, дъщеря! 
Не търся злато и богатство, 
Аз искам рода си да знам! 
А ти да пазиш свято братство 
За всеки българин. От тук. И там! 
Там е отишъл моят дядо... 
Теб те е напуснал - за добро... 
С надежда свята - може някой. 
Ще запази българският род? 
А брат му - другият ми дядо 

Тук е останал... Тъй, нали? 
Тежки мъки се й търпяло - 
Българското да се съхрани! 
Мен българка ме е родила. 
Не при тебе - в чуждата страна 
И къщата ни - малката родина 
В чужбина българска стана! 
О мила Майко! Прародино! 
Ти не забравяй своите чеда! 
Ти си ми Майка и Закрила! 
И чужда ли съм в сегашната страна?

Анна Пагур

НА ГОСТИ В ПРАРОДИНАТА


