
Проект „Хършова - Добричка, Заедно по красивия 
път на устойчивото развитие чрез трансгранична 
култура“ се финансира от програма INTERREG  V A Ру-
мъния - България е с продължителност от 12.09.2018 
до 11.09.2021 г. Той се изпълнява от двама партньо-
ри: Община Добричка (България) и Община Хършова 
(Румъния).

Целта на проекта е да се съживи трансграничния 
регион, като се стимулира развитието на туризма и 
опазването на културното наследство на историче-
скaта област, в която съществуват две нации (Румъ-
ния и България). 

Дейности: По проекта са изпълнени инвестицион-
ни дейности, които ще позволят превръщането на  
фолклорния фестивал “Песни и танци от слънчевa 
Добруджа” край село Дебрене в община Добричка в 
трансгранична проява, привличаща интереса на це-
нителите на автентичния фолклор и зад граница. 

Модернизирани са читалищата  в село Черна и 
в село Ловчанци, за да се превърнат в културни 
центрове, които предлагат събития и преживя-
вания, обогатяващи културния афиш на общи-
ната. 
В Хършова се модернизира Домът на културата, 
в който ще се постави началото на трансграни-
чен фестивал “Добруджа с елек и престилка”. 
Разработени са Обща стратегия за културен ту-
ризъм в трансграничния район Констанца -До-
брич и четири трансгранични маршрута, които 
ще допринесат за опазването и популяризира-
нето на културното наследство и за насърчава-
не на културния обмен между Румъния и Бъл-
гария.
За задоволяване на туристическия интерес към 
четирите маршрута ще се погрижат обучени ру-
мънски и български екскурзоводи. Ще се под-
готвят и множество промоционални материали.

Фолклорен събор 
„Песни и танци от 

слънчева Добруджа“
Повече от половин век фолклорният събор 

“Песни и танци от слънчева Добруджа” заема 
достойно място в културния календар на Об-
щина Добричка и се утвърждава като най-яр-
кото събитие, което се очаква с нетърпение от 
жителите и гостите на общината. По традиция 
емблематичният за Община Добричка събор се 
провежда в последния съботен ден на месец 
юни. От 2006 г. фолклорният форум е включен 
в Националния културен календар на България. 
Съборът „Песни и танци от слънчева Добруджа” 
се утвърди като празник на народното творчест-
во, на духовното наследство, на всичко онова, 
което се пази и пренася във времето.

И тази година на няколко сцени в местност-
та Славната канара ще могат да се изявят пе-
вци, инструменталисти, танцьори, разказвачи, 
певчески и танцови състави, групи за народни 
обичаи, оркестри и ансамбли, които изпълняват 
автентичен фолклор. Фолклорният събор ще 
даде възможност за участие и на изпълнители 
на обработен фолклор. В рамките на фестивала 
ще бъде организиран конкурс „Най-красива на-
родна носия“, в който ще се представят автен-
тични народни носии. Участниците трябва да 
подготвят кратко описание на носиите – от коя 
фолклорна област са, начина на изработването 
им и други интересни факти за тях.

Изпълненията на участниците ще се оценя-
ват от авторитетно жури, включващо специали-
сти фолклористи – композитори, хореографи, 
етнографи.

Земеделски производители от различни сек-
тори ще имат възможността да изложат собстве-
на продукция. Част от цялостната традиционна 
празнична атмосфера ще бъдат и разположени-
те в местността търговски обекти и павилиони.

Информация за проекта и за 
трансграничните маршрути на

                      www.cbc-culture.eu

Проект „Хършова - Добричка, Заедно по красивия път 
на устойчивото развитие чрез трансгранична култура“ е 
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд 

за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG  V A 
Румъния- България, еMS код ROBG 456 , Акроним CBC CULTURE

Бюджет на проекта: 1 410 770,00 евро; 
Принос на ЕС: 1 199 154,49 евро

Издател на материала: Община Добричка 
Дата на публикуване: юни 2021

Съдържанието на този материал не представлява непременно 
официалната позиция на Европейския съюз.



9,30 ЧАСА – Откриване от Кмета на Община Добричка 
Соня Георгиева

9,45 ЧАСА – Поздрав за участниците от Представи-
телна танцова студия „Добруджа” с главен худо-
жествен ръководител Александър Александров и хо-
реограф Юрий Митев при ОМЦ „Захари Стоянов1896 ”, 
град Добрич

КОНКУРСНА ПРОГРАМА
 ПЪРВА ЕСТРАДА 

10,00 часа
1. НЧ „Пробуда-1896 ” с. Победа, община Добричка
2. НЧ „Димитър Минчев – 1896“ с. Паскалево, община До-
бричка
3. ДГ „ Първи юни“ с. Бранище, община Добричка
4. НЧ „Просвета -1940“ с. Царевец, община Добричка
5. НЧ „Светлина-1941“ с. Ведрина, община Добричка
6. НЧ „Асен Златаров – 1940“ с. Стефан Караджа, община 
Добричка
7. НЧ „Гео Милев-1940” с. Житница, община Добричка
8. НЧ „Нов живот–1941” с. Черна, община Добричка

11.00 часа
9. Пенсионерски клуб „Здравец“ с. Победа, община До-
бричка
10. НЧ „Свобода -1940“ с. Стожер, община Добричка
11. НЧ „Христо Ботев – 1941“ с. Батово, община Добричка
12. НЧ „Г. С. Раковски – 1920“ с. Златия, община Добричка
13. НЧ „Просвета-1900“, с. Соколово, община Балчик
14. Представителен женски хор за автентични песни „Доб-
руджански гласове“ гр.Добрич

12.00 часа
Изпълнения на румънски участници

12.30 часа
15. Клуб на пенсионера „Димят“ гр. Добрич
16. Пенсионерски клуб „Европейски гласове“ гр. Добрич
17. НЧ „Пробуда -1939“ кв. „Рилци“ гр. Добрич
13.00 часа
18. Пенсионерски клуб „Брацигово“о гр. Добрич

ВТОРА ЕСТРАДА
10.30 часа

1. НЧ „Д-р Йосиф Йосифов – 1884“ с. Карапелит, община 
Добричка
2. СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Карапелит, община Добричка
3. ОУ „Добри Войников“ с. Победа, община Добричка
4. НЧ „Св .св. Кирил и Методий-1942 ” с. Бенковски, об-
щина Добричка
5. ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница, община Добричка
6. НЧ „Васил Левски – 1941“ с. Тянево, община Добричка
7. НЧ „Просвета – 1940“ с. Хитово, община Добричка
8. НЧ „Йордан Йовков – 1941“ с. Камен, община Добричка
9. НЧ „Христо Ботев -1941“ с. Методиево, община Добри-
чка

ЗА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
И ФОЛКЛОРЕН СЪБОР

„ПЕСНИ И ТАНЦИ ОТ СЛЪНЧЕВА 
ДОБРУДЖА – ДЕБРЕНЕ 2021 г.“

11.30 часа
10. НЧ „Захари Стоянов – 1940“ с. Овчарово, община Добри-
чка
11. НЧ „Христо Смирненски – 1947“ с. Одърци, община До-
бричка
12. НЧ „Възраждане – 1941“ с. Одринци, община Добричка
13. НЧ „Напредък -1942“ с. Дончево, община Добричка
14. Дует – Добромира Иванова 6г. и Георги Неделчев, гр. 
Добрич
15. Клуб на пенсионера „Отец Паисий“ гр. Добрич
16. Александър Димитрово, гр. Добрич
17. НЧ „Пробуда – 1940“ с. Коларци, община Тервел

12.30 часа
18. НЧ „Стефан Караджа – 1936“ с. Телериг, община Кру-
шари
19. НЧ „Христо Ботев – 1944“ с. Каблешково, община Тер-
вел
20. Клуб на пенсионера „Добруджанка“ гр. Каварна
21. НЧ „Свобода – 1897“ с. Гурково, община Балчик

13.00 часа
Изпълнения на румънски участници

ТРЕТА ЕСТРАДА
10.30 часа

1. НЧ „Георги Тодоров – 1940“ с. Владимирово, община До-
бричка
2. НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1900“ с. Фелдфебел Денко-
во, община Добричка
3. НЧ „Стефан Караджа -1942” с. Смолница, община Добри-
чка
4. НЧ „Асен Златаров – 1940“ с. Стефан Караджа, община 
Добричка
5. НЧ „П. Р. Славейков-1942 “ с. Бранище, община Добри-
чка
6. НЧ „Христо Ботев – 1941“ с. Миладиновци, община До-
бричка
7. НЧ „Светлина – 1940“ с. Ловчанци, община Добричка
11.30 часа
8. НЧ „Никола Й.Вапцаров-1941” с. Стефаново, община До-
бричка 
9. НЧ „Йордан Йовков – 1941“ с. Котленци, община Добри-
чка
10. НЧ „Пробуда -1941“ с. Кардам, община Генерал Тошево
11. НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1897“ с. Пчеларово, общи-
на Генерал Тошево
12. НЧ „Александър Гичев – 1907“ с. Василево, община Ге-
нерал Тошево

12.00 часа
Изпълнения на румънски участници

12.30 часа
13. Клуб на пенсионера „Надежда“ с .Чернооково, община 
Генерал Тошево
14. Клуб на пенсионера №1 гр. Генерал Тошево
15. НЧ „Светлина – 1941“ гр. Генерал Тошево
16. Клуб на пенсионера №2 гр. Генерал Тошево
17. Клуб на пенсионера с. Спасово, община Генерал То-
шево
18. Симона Йорданова гр. Генерал Тошево
19. Клуб на пенсионера „Добруджански славей“ гр. Гене-
рал Тошево

13.30 часа
19. Клуб на пенсионера „Добруджански глас“ гр. Добрич
20. НЧ „Г. С. Раковски – 1941“ с. Камен бряг, община Ша-
бла
21. НЧ „Трудолюбие – 1884“ гр. Бяла, област Русе
14.30 часа
22. СУ „Васил Левски“ гр. Вълчи дол
Фолклорна група „Славейче“

ЧЕТВЪРТА ЕСТРАДА
10.30 часа

1. НЧ „Просвета – 1940“ с. Плачи дол, община Добричка
2. НЧ „Добри Чинтулов – 1941“ с. Воднянци, община До-
бричка
3. НЧ „Стефан Караджа -1941“ с. Лясково, община Добри-
чка
4. НЧ „Добри Чинтулов – 1941“ с. Славеево, община До-
бричка
5. НЧ „Йордан Йовков – 1941“ с. Пчелник, община Добри-
чка
6. НЧ „Христо Смирненски – 1941“ с. Сенокос, община Бал-
чик
7. СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Добрич

11.30 часа
8. Клуб на пенсионера „Надежда“ гр. Шабла
9. Клуб на пенсионера с. Крапец, община Шабла
10. НЧ „Просвета -1927“ с. Приселци, община Аврен
11. НЧ „Христо Смирненски-1912“ с. Момчилово, община 
Ветрино
12. НЧ „Светлина – 1927“ с. Орешак, област Варна

12.30 часа
13. НЧ „Елин Пелин - 1977“ гр. Варна
14. НЧ „Просвета – 1905“ гр. Аксаково
15. НЧ „Учител – 1906“ с. Слънчево, община Аксаково
16. НЧ „Зора – 1942“ с. Ваклино, община Шабла

13.30 часа
17.НЧ „Искра – 1923“ с. Челопечене, община Каварна
18.НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1954“ с. Септемврийци, община 
Каварна
19.НЧ „Народен глас – 1940“ с. Вранино, община Каварна
20.НЧ „Надежда – 1941“ с. Видно, община Каварна
21.НЧ „Калиакра – 1955“ с. Могилище, община Каварна

14.00 часа
Изпълнения на румънски участници

ПРОГРАМАПРОГРАМА
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