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Инициативата за съз-
даването на Ротари клуб 
Балчик датира от начало-
то на 2005 г., когато група 
от 12 местни бизнесмени 
започват системно да се 
събират и да привличат 
и други около себе си. 
За кратко време хората, 
обединени от идеята на 
Ротари, набъбват до 27 
и това довежда до създа-
ването на предварителен 
Ротари клуб Балчик, със 
спонсор Ротари клуб До-
брич. От самото начало 
до чартирането на клуба 
на 06.10.2007 г. и една 
година след това, пред-
седател е Тодор Тодоров, 
под чието ръководство, 
макар и неофициален, 
предварителен РК Балчик 
започва активна дейност, 
в полза на обществото.

Още първата година ро-
тарианците организират 
кампания за превенция 
на наркоманията с издава-
не и разпространение на 
брошури по училищата, 
прожектиране на филм 
и проведени беседи в 
градското читалище, с 
участието на лектори от 
цялата страна. Тази ини-
циатива не спира до тук. 
Нейно продължение е 
организираният по-късно 
крос под надслов „НЕ НА 
ДРОГАТА“- с участието 

на деца от всички учили-
ща, който в последствие 
стана ежегоден. 

От 2008 г.стартира още 
едно начинание, което 
се оказа изключително 
успешно, това е орга-
низирането на Коледен 
благотворителен бал. Ро-
тарианците от РК Балчик 
успяват не само да орга-
низират хубав празник, 
но и да акумулират зна-
чителни средства, с които 
финансират и реализират 
своите многобройни начи-
нания през годините. Ето 
някои от тях : Закупуване 
на СПИРОМЕТЪР - апа-
рат за измерване на обема 
на белите дробове,  дарен 
на детското отделение в 
МБАЛ – Балчик. Закупу-
ване на оборудване за дет-
ско отделение (специални 
легла и шкафчета), дарено 
на детското отделение в 
МБАЛ – Балчик. Закупу-
ване на напълно оборуд-
вана състезателна лодка 
- клас „420”, за нужди-
те на децата от Морски 
клуб - Балчик. Поема-
не издръжката за целия 
период на обучение, на 
три местни момчета в 
неравностойно социално 
положение, за обучението 
им във висши училища. 
Финансираме абитуриент-
ския бал на деца-сираци, 

Ротари клуб Балчик – 
на 19 години

постигнали отлични учеб-
ни резултати. Финансира 
лечението на местни деца 
в чужбина. Закупихме и 
дарихме на лаборатори-
ята към МБАЛ–Балчик 
четириканален коагуло-
метър-апарат за анализ 
на кръвта. Финансирахме 
закупуване на нови на-
родни носии за децата 
от танцов ансамбъл към 
читалище „Васил Левски 
1959”Балчик и сценични 
костюми за балетна фор-
мация „Данс“ към читали-
ще „Паисий Хилендарски 
1870“ Балчик. Закупихме 
и дарихме зимни обувки 
и чорапи за всички деца 
от помощното училище 
в с.Кранево, община Бал-
чик. Подпомагаме два 
фестивала с международ-
но участие, организирани 
от местните читалища. 
Закупуване на оборудване 
и пособия, необходими за 
кръжочните занимания 
на децата от помощното 
училище, както и футбол-
ни и баскетболни топки 
за училищата в Балчик, 
с.Оброчище и с. Кранево. 
Повторно издаване и раз-
пространение на брошу-
рата за превенция срещу 
дрогата. Залесяване на 
алея в централната част 
на града. Финансиране 
изграждането на освет-

лението в спортната пло-
щадка на ОУ“Антим I“. 
Финансира закупуването 
и монтирането на град-
ски часовник в центъра 
на града. По дистрик-
тен грант доставихме и 
монтирахме в четирите 
най-големи училища на 
територията на Община 
Балчик системи за фил-
триране и пречистване на 
питейна вода. С цел уста-
новяване и превенция, с 
помощта на специалисти, 
се извършиха безплатни 
очни прегледи и прегледи 
на гръбначни изкривя-
вания на всички деца в 
училищна възраст на те-
риторията на общината. 

Проектите, които РК 
Балчик е реализирал през 
всичките тези години, не 
се изчерпват само с това. 

РК Балчик изказва 
своята благодарност към 
всички спомоществова-
тели и дарители, които 
през годините са подкре-
пяли и продължават да 
подкрепят благородните 
каузи на Ротори, в полза 
на обществото. Изказваме 
специални благодарности 
на Община Балчик, която 
винаги е оказвала подкре-
па при реализацията на 
нашите проекти.

Емил ЕНЧЕВ
Ротари клуб Балчик

Успешен летен сезон в 
„Албена”

Успешен летен сезон 
отчитат от ваканционно 
селище Албена, съобщи 
в ефира на Дарик зам.-
директорът „Маркетинг 
и продажби“ Димитър Та-
чев. Има ръст в нощувки-
те и приходите, но все пак 
заради късно започналото 
лято, не са реализирани 
очакванията за особено 
силен сезон. Посетите-
лите са се концентрирали 
отново само в пиковите 
месеци юли и август. По-
вишават се туристите от 
Западна Европа, особено 
Германия, за сметка на 
Русия и България, отбе-
ляза Тачев.

В Албена отчитат и 
предизвикателствата от 
новия пропускателен ре-
жим, който бе въведен 
с цел опазване на въ-
трешния ред и екология. 
Припомняме, че от тази 
година се вдигна таксата 
за паркиране в курорта, 
което предизвика недо-
волство. Влизащите авто-
мобили са намалели, вкл. 
тези с абонамент, следо-
вателно и приходът от 
тази услуга не е увеличен, 
както се смята, коментира 
Тачев и допълни, че наред 
с лошите отзиви, има и 
положителни мнения от 
почиващи, заради оси-
гурения комфорт и по-
малко автомобили, което 
е било крайната цел.

Той подчерта, че в ку-
рорта са отчели всички 
пропуски и негативи от 
сложната система на дос-
тъп и ще изчистят недос-
татъците догодина, като 
увеличат алтернативите 
за гости и туристи.

 За плажуващите ще 
се осигурят допълнител-
но екологични безплатни 
автобуси, каквито бяха 
пуснати това лято. Те ще 
пътуват на 15 минути от 
паркинга на Автогарата, 
който бе разширен двой-
но, до три-четири точки 
на плажната ивица. „Ре-
шени сме да ограничим 
автомобилния трафик и 
да запазим чистия въздух 
и красивата природа“, 
каза Тачев.

От месец вече вървят 
записвания за Лято‘2018 
в Албена – най-редовните 
гости резервират първи 
за предпочитаните от тях 
хотели. За идния сезон 
ще се направи обновяване 
на два хотела – „Лора“, 
който ще стане 4-звезден 
и ще бъде част от група-
та „Ралица“, както и на 
„Добротица“, който ще се 
превърне в комплекс „Ка-
лиакра Маре“ с ренови-
рани стаи и ресторант до 
стандарт 3 звезди плюс.

Ще бъде разширен ак-
вапаркът „Аквамания“ 
– ще се добавят нови 
атракции за деца и тий-

нейджъри и ще се включи 
още един хотел – „Ком“, 
който ще ползва безпла-
тен вход за атракциона. 
Този сезон средно на ден 
в най-силния период в 
аквапарка са влизали над 
1 600 души. 

Амбицията на екипа е 
„Албена” да смени ими-
джа на летен курорт и 
затова са подготвени из-
кусителни предложения 
за пребиваване и през 
студените месеци. Хотел 
„Фламинго Гранд“ няма 
да затвори за зимата, под-
готвя се празнична про-
грама за Коледа и Нова 
година, с участието на 
звезди като Тони Дими-
трова, D2 и Глория.

 Основното в офертите 
и след края на лятото са 
спортът и балнеологията. 
Тенис центърът и кон-
ната база работят през 
есента, зимата и пролетта 
и предлагат по-приятни 
преживявания в пери-
ода с по-малко туристи. 
СПА- процедурите са на 
много високо ниво и е 
осигурена топла връзка 
между хотел „Фламинго 
Гранд“ и медицинския 
център за тези, които ще 
се отдадат на релакс и 
възстановяващи и разкра-
сителни процедури, каза 
още Димитър Тачев. 

Таня ТОПАЛОВА
Дарик Радио 

гр.Добрич

има удоволствието да покани пред-
ставители на Общинска админи-
страция, общински съветници, 
кметове и кметски наместници, дос-
тавчици на социални услуги, непра-
вителствени организации, работода-
тели, собственици на съществуващи 
предприятия, обучителни и обра-
зователни организации, граждани 
и медии за участие в ИНФОРМА-
ЦИОННА СРЕЩА на тема: „Акту-
ални възможности за финансиране 
от Европейските структурни и ин-

вестиционни фондове (ЕСИФ)“. 

Събитието ще се проведе на 19 ок-
томври (четвъртък) 2017 г., с нача-
лен час 14:00 часа. в малката зала на 
НЧ „Васил Левски-1959 г. Балчик.

Областен информационен 
център - Добрич 

Членове на Ротари клуб Балчик празнуват своята 10-годишнина като ротарианци в Казино „Албена“.
 Фото: личен архив 

ОБЩЕСТВЕНА
 ПОРЪЧКА 

ПО ЧЛ.20 (3) ОТ ЗОП
(събиране на оферти с обява)

Обект на поръчката:Основен ремонт на 
сградата на МБАЛ  гр. Балчик, Община 
Балчик.
Номер обществена поръчка в АОП:  
9069046
За въпроси и допълнителна информация:   
Милен Йорданов, телефон 0579 71036
инж. Пламен Сидеров – ст. специалист 
– 0579 71044
Офертите се подават лично или по пощата 
с обратна разписка, респективно на кури-
ер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. „21-ви 
септември „ № 6, Общинска админи-
страция - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира 
Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

Три награди завоюваха 
служителите на ОД МВР Добрич

Служители на сек-
тор „Пътна полиция“ 
при ОД МВР Добрич 
завоюваха три награди 
от приключилия юби-
леен конкурс „Пътен 
полицай на годината“. 
Конкурса се проведе в 
град Стара Загора.

В отборното класира-
не служителите на ОД 
МВР Добрич завоюва-
ха трето място.

На стрелба с писто-
лет, Марин Кондов от 
ОД МВР Добрич завър-
ши на второ място.

Най-добри умения 
в управлението на ав-
томобил показа Тодор 
Гроздев от ОД МВР 
Добрич.   

                        /Б. Т./

25-ия юбилеен Национален конкурс “Пътен полицай на 
годината - 2017” се проведе в Стара Загора

Отличие за съдия от Окръжния съд
Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет 
поощри съдия Флоренти-
на Неделчева от Окръжен 
съд - Добрич с отличие 
„личен почетен знак пър-
ва степен - златен“ за 
проявен висок професио-
нализъм, безупречно и 
образцово изпълнение на 
служебните задължения и 
високи нравствени качест-
ва. Отличието се присъж-
да по повод предстоящото 
пенсиониране на магист-
рата.  Предложението за 
награждаването е напра-

вено от председателя на 
Окръжния съд Галатея 
Ханджиева, която посочва 
в мотивите си, че съдия 
Неделчева е уважаван ма-
гистрат сред колегите си 
и обществото, който в 
продължение на 25 годи-
ни изпълнява безупречно 
и образцово служебните 
си задължения, като се 
откроява с висок профе-
сионализъм и качество 
на правораздавателната 
дейност. Съдия Неделче-
ва има над 40-годишен 
юридически стаж. Запо-

чнала е кариерата си като 
стажант-съдия в Окръжен 
съд - Добрич, след което 
над 15 години е работила 
като юрисконсулт. Впо-
следствие започва работа 
като съдия в Окръжен 
съд - Добрич, където е 
разглеждала граждански, 
търговски, администра-
тивни и наказателни дела. 
Флорентина Неделчева 
ще бъде освободена от 
длъжността „съдия“ на 25 
октомври, когато офици-
ално ще й бъде връчено и 
високото отличие.

   Ротари клуб Балчик - 
         на 10 години
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