ОБЩЕСТВО

Новини от ОД на МВР
ПТП по ул.”Средна гора” в Балчик

На 15 ноември, около 13:15 часа е получено
съобщение за възникнало ПТП в град Балчик на
кръстовището на ул. „Средна гора”.Установено е, че
лек автомобил „Опел” с добричка регистрация не
спира на знак „Стоп” и се блъска в лек автомобил
„Дачиа” с варненска регистрация. Вследствие на
инцидента са нанесени значителни материални щети
по двата автомобила, няма пострадали. Извършената
проверка с техническо средство на двамата водачи е с
отрицателен резултат.

Пиян и криминално проявен

На 23 ноември, около 09:20 часа по ул. „Черно
море” в град Балчик е спрян за проверка лек
автомобил „Фолксваген” с добричка регистрация.
При извършената проверка за употреба на алкохол с
техническо средство, цифровата индикация отчита
наличието на 1,79 промила в издишания от водача
въздух. С полицейска мярка за срок от 24 часа е
задържан криминално проявения В.В. (61 г.) от град
Балчик. По случая е образувано бързо полицейско
производство.

Счупена китка

На 24 ноември, около 09:30 часа
е получено
съобщение за възникнало ПТП по път град Генерал
Тошево посока град Балчик. На място е установено,
че лек автомобил „Опел” с добричка регистрация,
управляван от 29-годишната Е.Г. от град Генерал
Тошево, поради движение с несъобразена скорост,
губи контрол над автомобила и се блъска в крайпътно
дърво. Вследствие на инцидента е пострадал водача на
автомобила, която е освободена за домашно лечение
с фрактура на дясна китка. По случая е образувано

досъдебно производство.

Проверка от Полицията на водачи в
Кранево

На 26 ноември, около 12:40 часа по главен път I-9
в района на к.к. Албена е спрян за проверка лек
автомобил „Сеат” с добричка регистрация. При
извършената проверка за употреба на алкохол с
техническо средство, цифровата индикация отчита
наличието на 1,22 промила в издишания от водача
въздух. С полицейска мярка за срок от 24 часа е
задържан П.Г. (43 г.) от с. Кранево, общ. Балчик. По
случая е образувано бързо полицейско производство.

Кражба в с.Българево

На 27 ноември, около 08:05 часа е получено съобщение
за извършена кражба на територията на с. Българево,
обл. Добрич. Установено е, че за времето от 04:00 часа
до 08:00 часа на 27 ноември неизвестен извършител
е извършил кражба на 4 броя зимни гуми ведно с
джантите от лек автомобил „Мерцедес” паркиран
на улицата. По случая е образувано досъдебно
производство.

Ремарке с нередовни табели

На 27 ноември, около 11:15 часа а кръстовището
на с. Гурково и с. Царичино, общ. Балчик е спрян
за проверка лек автомобил „Форд” с прикачено
ремарке, управляван от И.Н. (37 г.) от град Балчик.
При извършената справка в информационните масиви
на МВР е установено, че регистрационните табели
на ремаркето са издадени за лек автомобил „Ланд
Роувър”, По случая е образувано бързо полицейско
производство.
/Б.Т./

Преди отплаването на балчишките яхтсмени за участие в трансатлантическата регата Atlantic
Rally for Cruisers /ARC/, която тръгна от испанския град Лас Палмас на Канарските острови, /участници: шкипер Никола Попов, Стоян Георгиев, Станислав Петков и Николай Николов/ си взеха найзатрогващо „Довиждане“ с децата на Морски клуб „Балчик“, на които възлагат надеждите си да
имат продължение на своите успехи и мечти. Стоян Георгиев съобщи, че стартът им е повече от
успешен и засега са на 4-то място сред още 12 състезаващи се лодки, макар да са за първи път на океанско състезание. Всички балчиклии стискат палци финалът им на 10 декември да е задоволителен и
да се осъществят високите амбиции за челно класиране.

Национален фолклорен конкурс
“Созополска дъга” 25-27 ноември 2016 г.

1- 7 декември 2016 г.

Избори в храма
“Света Петка”
Хубаво е, когато човек има възможност в
неделното утро да отдели време за себе си,
да премисли и анализира своето поведение,
отношението си към
ближните
/роднини
и приятели/ и главно
да насочи чувствата,
желанията и молбите
си към Този, в когото
вярваме и се надяваме.
Правим това, палейки
свещичка и слушайки
Божието слово /което
не всякога добре разбираме, заради трудния
за съвременния човек
старобългарски език/
в църквата. А там атмосферата, бих казала,
особения уют, наистина успокояват и дават
надежда…
След
тържествените
служби в чест на Въведение Богородично, на
Света Великомъченица
Екатерина, на Свети
Климент Охридски и
други светци, неделната служба на 27 ноември завърши с хубавото
слово на йерей Тодор
Тошев, който отново
призова хората да бъдат
добри, милосърдни и
добродетелни в живота
си, за да се надяват на
божията справедливост
в отвъдното.
Празничната атмосфе-

ра продължи с чаша
топло кафе и чай, любезно поднесени от
винаги
усмихнатата
съпруга на отец Тодор
и неусетно премина в
деловитост – трябваше
да се избере ново Настоятелство за храма,
както и нова Проверителна комисия.
Бяха предложени за
настоятелството
6
члена: д-р Маргарита Калинова, Мария
Лафазанска,
Деница
Димитрова,
Христо
Петров Христов, Красимир Петров, Ангел
Иванов.
За Проверитлената комисия предложението
се отнасяше до Олег
Ненков, Валентин Николов, Мария Йорданова, Даниела Райкова и
йерей Тодор Тошев.
За провеждане на избора с гласуване бе
предложено и избрано
изпълнително
бюро,
начело с йерей Тодор
Тошев и членове Цонка Сивкова, Станка
Банова, Дора Трифонова и Събка Златева. В
гласуването участваха
70 човека, 62 от които
подкрепиха предложените за Настоятелството и Проверителната
комисия. Особено подходящо е избирането

на активно доказали
се в професионалния
си и обществен живот
на нашия град личности като д-р Маргарита
Калинова, популярен
лекар и общественик,
застъпващ се решително за болните и материално неосигурените
хора, за тези, които се
нуждаят от активни
медицински грижи и
внимание. Надяваме
се и останалите членове на Настоятелството
да подпомагат, както
с материални средства, така и с активно
внимание, решаването
проблемите на черквата „Св. Петка”, носеща
името на една от найпочитаните български
светици.
Защото къде другаде
обикновеният
човек
може да намери утеха и потърси духовна
подкрепа, ако не там, в
храма. Как иначе да се
надяваме, че глупостта,
простащината, лакомията и лошотията ще изчезнат, ако не се помолим там пред иконите
на светците, жертвали
се за християнската
вяра и най-вече за доброто, което тя проповядва.
Мария АНДРЕЕВА

НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1959”
гр. Балчик

ОРГАНИЗИРА:
КОНКУРС „КОЛЕДНА РИСУНКА”
I възрастова група – от 8 до 10 години
II възрастова група – от 11 до 14 години
III възрастова група – от 15 до 18 години
От 1 до 12 декември очакваме вашите рисунки. Молим всички
участници заедно с рисунката да оставят в читалището - три
имена, училище, клас и телефон за връзка. Конкурсът е с
награден фонд. Награждаването ще се състои на Коледния
концерт на читалището.
„КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЧКА”
На 7 декември от 16:00 часа каним всички деца, желаещи да
вземат участие в „Коледна работилничка” в сградата на
читалището.
СЕДМИЦА НА „КОЛЕДНАТА КНИЖКА”
От 5 до 9 декември организираме седмица на детската книга,
посветена на Коледа и Нова година. Каним всички детски
градини и училища да се включат в инициативата ни.
„КОЛЕДНА МАГИЯ”
На 17 декември от 17:00 часа Ви каним на концерт „Коледна
магия” с участие на танцовите състави при читалището, хор
„Добруджанки” и школа по гайда.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1959” ПОЖЕЛАВА
СВЕТЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ
НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БАЛЧИК!

С Първи места и диплом са Група за автентични песни ,,Добруджански гласове“с.

Соколово,
Стаматка
Кирилова и Марияна
Карова; Трето место за Танцов състав

,,Стари добруджанци“
с.Соколово и Диана
Минкова.
Достойно представяне

- заслужени награди! –
сподели във Фейсбук
секретарят на читалището Кина Липованска.
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