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с. Белица община Тутракан, ВК „Щурчета”, обработен фолклор – първо място
с. Белица община Тутракан, инд. изп., Мария Кръстева – трето място
с. Белица, община Тутракан, инд. изп., Магдалена Георгиева – второ място 
с. Дропла, община Балчик, автентичен фолклор – второ място
гр. Балчик, ПГ „Росна китка”, обработен фолклор – второ място
гр. Балчик, дует Минчо Данаилов-Димитър Въжаров – първо място
гр. Балчик, инд. изп. Стойка Георгиева – второ място
с. Искър, община Вълчи дол обл. Варненска ЖПГ „Здравец”, авт. фолклор – първо място
с. Чернооково ПК „Надежда”, ГАФ „Черноочки”, авт. фолклор – първо място
гр. Генерал Тошево, кв. Пастир, авт. фолклор – второ място
гр. Генерал Тошево, ПК „Добруджански славеи”, обр. фолклор – трето място
с. Малина, общ. Генерал Тошево, инд. изп. Стефани Стелиянова – трето място
с. Малина, общ. Генерал Тошево, инд. изп. Преслава Галинова – първо място
с. Малина, общ. Генерал Тошево, инд. изп. Славея Яворова – първо място
с. Малина, общ. Генерал Тошево, инд. изп. Йордан Господинов – първо място
с. Малина, общ. Генерал Тошево, дует Преслава-Славея – първо място
гр. Балчик, ПК „Втора младост”, автентичен фолклор – трето място
с. Черна, общ. Добрич, Мъжка певческа група  – първо място
с. Черна, общ. Добрич, инд. изп. Ивелин Божанов – първо място
с. Царевец, общ. Добрич, ПГ „Караски славеи” – първо място
с. Царевец, общ. Добрич, инд. изп. Виолета Петкова – първо място
с. Коларци. общ. Тервел, обл. Добрич, ФПГ „Арабаджийки” – първо място
с. Коларци. общ. Тервел, обл. Добрич, инд. изп. Дерия Технур –  първо място 
с. Коларци. общ. Тервел, обл. Добрич, инд. изп. Ямур Технур – второ място 
с. Коларци. общ. Тервел, обл. Добрич, инд. изп. Ярен Технур – второ място 
гр. Дулово,  Сдружение „Ритмика”, Детски танцов ансамбъл – второ място 
с. Котленци, общ. Добрич автентичен фолклор – второ място
гр. Тутракан СИП, група за народни песни – трето място
гр. Тутракан, инд. изп. Гинка Иванова-Анка Мичева – трето място
гр. Тутракан СИП, инд. изп. Димитричка Христова – трето място
с. Пчеларово, общ. Ген. Тошево, ФГ „Добруджански глас” – първо място
с. Зограф, общ. Ген. Тошево, обработен фолклор – второ място
с. Житен, общ. Ген. Тошево, обработен фолклор – второ място
с. Сноп, общ. Ген. Тошево, ФГ „Здравец” – трето място
с. Преселенци, общ. Ген. Тошево ЖФГ – първо място
с. Владимирово, общ. Добричка, инд. изп. Виктория Митева – първо място
Румъния, гр. Браила. Хор „Борянка” на Асоциацията на българите „Хр. Ботев” – 
първо място
с. Гурково, общ. Балчик, ПГ „Преселски накит” – първо място
Р. Молдова, АТО Гагаузия, с. Казаклия, хор „Севда” – първо място
Р. Молдова, АТО Гагаузия, с. Казаклия инд. изп. Пелагия Чобан – първо място
Р. Молдова, АТО Гагаузия, с. Казаклия инд. изп. Мария Така – първо място
с. Сенокос, общ. Балчик, ПГ „Сенокоски славеи” – първо място
с. Стражица, общ. Балчик, инд. изп. Росица Кръстева – трето място
Р. Молдова, АТО Гагаузия, с. Казаклия, ТА „Шенник” – първо място
Р. Молдова, гр. Кантемир, Ансамбъл за български авт. фолклор „Въгленче” – първо 
място
с. Телериг, община Крушари, ФГ „Здравец” – първо място
Р. Молдова, АТО Гагаузия, с. Кирсово, представителен танцов ансамбъл „Лале” – 
първо място
Р. Молдова, АТО Гагаузия, с. Кирсово, инд. изп. Елена Динкова /старша, баба/ - първо 
място
Р. Молдова, АТО Гагаузия, с. Кирсово, инд. изп. Елена Динкова /младша, внучка/ - 
първо място
гр. Добрич, хор „Европейски гласове” – първо място 
гр. Добрич, хор „Европейски гласове”, инд. изп. Иванка Димитрова – първо място
с. Белица, общ. Тутракан, Чит. ансамбъл за нар. песни, танци и обичаи „Бразая” – 
първо място
с. Белица, общ. Тутракан, инд. изп. Искрен Искров – второ място
Р. Молдова, гр. Тараклия, ТА към театър „Смешен петък” – първо място
Украйна, с. Нови Троян, инд. изп. вокал и акордеон Иван Иванов /9 г./ - първо място
с. Дъбовик, общ. Ген. Тошево, Инд. изп. Мария Томас – трето място
с. Кортен, Р.Молдова онлайн Бълг. песен  1 място
с.Кортен Р.Молдова инд. изп. Тамара Пейкова 1 място
Състав на ПЕЕЩОТО ЖУРИ: Народната певица Калинка Вълчева, д-р Галин 
Георгиев, етнограф и етнолог и народен певец, г-н Петър Кирилов, народен певец и 
културтрегер

КЛАСИРАНЕ  НА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ 
ФОЛКЛОРНИЯ КОНКУРС НА 

VIII МФ „БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО” 
БАЛЧИК, БЪЛГАРИЯ

Силно добруджанско участие 
от Силистренския край в 

МФ “Българско наследство” 
в град Балчик

Осмото издание на Форум “Българско наследство”, проведено в периода 24-26 
август 2022 г. в град Балчик от едноименното сдружение с председател Маруся 
Костова, премина с внушително участие на автори от Силистренския край. Става 
дума за 11 доклада, от които три на учени със защитени докторски степени. Това 
са доц. дфн Тодорка Георгиева - материалът й е за Паисий, Черноризец Храбър и 
Паисий Хилендарски, доц. д-р Румяна Лебедова - за мита “Златна Добруджа” - двете 
преподавателски са от Русенския университет чрез Филиал Силистра, на който 
предстои “Европейска нощ на учените през м. октомври т.г.; д-р Йордан Касабов - 
единствен етнолог в Крадунавска Добруджа с докторска дисертация, представил този 
път на аудиторията интригуващ материал за “Шамбала” - загубената райска страна в 
Азия с българска връзка, за която става дума в дадената му за печат нова книга.
Доклади представиха и други двама, които са в процес на подготовка за придобиване 
на научни степени (Ивелин Илиев и Донка Илиева - учители в СУ “Васил Левски” 
в град Дулово), още на историка изследовател Валентин Събков - автор на книга за 
добруджанските дейци - по бащин род от Афатар, но живеещ във Варна, Йордан 
Георгиев - журналист (“Етюд” за баладата “Гребенка” от 1895 г. на шиковския поет 
Владимир Шиков от село Калипетрово”), Иво Димов-Влади Владев - учители от 
ЕГ “П. Яворов” - Силистра (с общ доклад с философски и филологически погледи 
към “Индже” на Йордан Йовков); от град Тутракан: Анастасия Якова - позната като 
изследовател на таврийските и севернодобруджанските българи, и Адриян Василев, 
живеещ в Русе, чиято сила е в работата с български и румънски автори (в случая 
разработката му бе за Йовков и Садовяну).
Силистренското участие бе гарнирано също така с две забележителни и запомнящи 
се изложби - комплект от над 20 разнообразни по цветове, фигури и шевици 
добруджански престилки, избрани от колекцията на Калина Михайлова от село 
Шуменци, Тутраканско (нейни старини от подобен характер са показвани в Белгия, 
Румъния, както и на много места в България) и на копия на над 20 гравюри, свързани 
с Кримската война, водена в частност и в Добруджа, събрани от Валентин Петков от 
Национално движение “Традиция”.
Отделно във фолклорната програма към Форума се включиха успешно самодейци 
от читалището в с. Белица, Тутраканско, с песни, танци и с крайдунавския обичай 
“Бразая” (Детската вокална група “Щурчета” към читалището с р-л Антония 
Камбурова също изпълни някои свои песни), както и от Дулово - детска танцова 
формация при СНЦ “Ритмика”. Беличани се включиха и при откриването на форума 
със своя драматизация на литуратурно-музикална основа по произведения на 
Йордан Йовков.              /Продълвава на стр. 6/

Отляво надясно: д-р Йордан Касабов (етнолог); г-н Влади Владев (учител по БЕЛ в 
ЕГ Силистра); доц. дфн Тодорка Георгиева (преподавател във филиал Силистра на РУ 
“Ангел Кънчев”, р-л на Научен център “Дасий Доростолски”); г-н Йордан Георгиев, 
PR на Областна администрация Силистра; доц. д-р. Румяна Лебедова (директор на 
филиал Силистра на РУ “Ангел Кънчев”; г-н Валентин Петков (Национално движение 
“Традиция”); г-н Иво Димов (учител по философия в ЕГ Силистра.
От снимката отсъстват г-н Валентин Събков (изследовател от Варна), сем. г-н Ивелин 
и г-жа Донка Илиеви, учители в Дулово и докторанти във филиал Силистра.


