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Àâòîøêîëà “Âîëàí”
организира

шофьорски курсове, категория “B” и
“М”, възстановява контролни точки.

Всяка събота от 8.00 до 13.00 ч.
Тел: 0888 795 616; 0899 795 616

0877 795 616

/Продължава от стр.1/
Веселието, танците, хо-

рата и поздравленията
продължиха до късния
следобед. В този слънчев
предпролетен ден хората
с увреждания забравиха
болките и грижите, почу-
встваха се уважавани и
обичани, пълноценни и
във веселбата като всич-
ки останали. Посрещна-
ти от домакините с хляб
и сол, закичени с марте-
ници, те получиха и ръч-
но изработени красиви
картички. Всички отне-
соха послания за „светли-
на и радост в очите, за
много топлина в сърце-
то и щастие през цялата
година”.                    /Б.Т/

Ïðàçíè÷íà ìàðòåíèöà
/Продължава от стр.1/
Каза, че се прекланя

пред невероятния та-
лант на младото моми-
че, което като човек с
богат житейски опит, е
написало своята гениал-
на творба-емблема на
мрачното ни време.
След това даде думата на
Росица, за да сподели
мислите си с присъства-
щите.Тя каза, че идеята
да напише книгата, е би-
ла спонтанна, че стряс-
кащите сцени имат за
цел да събудят съвестта
на хората, които е край-
но време да реагират.
адекватно на всичко, ко-
ето се случва с децата на
България. Проблемите
са много и са жестоки,
причините също. Вина-
та е в системата и в се-
мействата, но затова
трябва да се говори отк-
рито. Забързани в дел-

18-ãîäèøíà, à ïèñàòåëêà
ника си, родителите гу-
бят диалога със своите
деца, не ги даряват дос-
татъчно с обич, внима-
ние, подкрепа и те пра-
вят грешния избор. Не-
заинтересоваността на
институциите тревожи.
Днес всяко трето дете в
България е опитвало на-
ркотик-доброволно или
насила.

След изказването на
авторката последва ди-
намичен диалог с пуб-
ликата(представители
на литературния клуб
‘’Йордан Кръчмаров’’-
Светлана Ивано-
ва,В.Шалтев,учите-
ли,родители,ученици и
съученици на Роси-
ца).Всички се обедини-
ха,че романът е плесни-
ца за цялото ни пороч-
но общество, че книга-
та е съвременна Библия
за политици, родители,

учители, деца, макар че
звучи отчайващо. Нико-
лай Мирчев изчете мне-
ние и от форумите, кои-
то бяха разнообразни.
Повечето подкрепяха
талантливото момиче, в
други акцент бяха злоба-
та и завистта, типично
по български.

В края Росица Трая-
нова благодари на сво-
ите родители, сподели,
че ще кандидатства ре-
жисура и че скоро ще
излезе от печат стихос-
бирката и ‘’Шепот’’.

Пожелаваме и успех и
дано ‘’Химера за жи-
вот” бъде филмирана,
защото ‘’всеки човек се
е озовавал в лабиринта
на непознатото, но ня-
кой не е всеки, някои не
са всички, доколкото е
възможно, не е като
възможно’’.

Ирена ИЛИЕВА

Литературният клуб
„Й.Кръчмаров” Бал-
чик проведе среща с
Росица Траянова, ав-
торка на романа „Хи-
мера за живот”, изда-
ден от софийско изда-
телство ”Авангард
Прима” през октомври
миналата година. Сре-
щата, породена от на-
раствощия интерес
към творбата на 18-го-
дишната девойка, чи-
ито първи детски сти-
хове може да намерим
в литературния сбор-
ник на клуба от преди
години, премина като
представяне на книга-
та пред балчишката
общественост, която
имаше почти скромно
присъствие.

Ръководителят на
клуба Николай Мирчев
представи авторката и
прочете интересни
мнения за романа от
читатели, изразени във
форумите на Интернет.
Макар и противоречи-
ви, анализите разкри-
ват активното отноше-
ние на читателите към
литературното произ-
ведение, ангажирано-
стта към поставените в

Ïðåäñòàâÿíå íà êíèãàòà
“Õèìåðà çà æèâîò”

него проблеми, въпро-
сите и вълненията, ко-
ито поражда.

Срещата продължи с
активното отношение и
на присъстващите. С
видимо вълнение Свет-
лана Иванова, учителка
на Роси в ОУ „Антим
I”, изрази впечатления-
та си от романа, който
още чете – тя е приятно
изненадана от стила на
авторката, от сюжета на
романа, от актуалните
проблеми и е убедена
във въздействието му,
както върху младите чи-
татели, така и върху ро-
дителите им. Св.Ивано-
ва не спести и мнение-
то си за Роси като една
скромна, тиха и амби-
циозна ученичка, чиято
сегашна литературна
проява е гордост за учи-
лището и.

Интересни мисли
сподели и Валентин
Шалтев, на когото пре-
дстои задълбочено да
се запознае с книгата.
Той не скри удивлени-
ето си, че толкова мла-
да авторка се изявява
на литературното по-
прище по такъв кате-
горичен начин. Присъ-

стващата млада ауди-
тория, в лицето на гим-
назистките, зададе въ-
проси към писателка-
та за прототипа на гла-
вната героиня и нейния
трагичен край, за мо-
тивите, които са я ръ-
ководили при писане-
то, на които тя отгово-
ри задълбочено и ум-
но. Активно участва в
беседата и майката на
талантливия певец
Александър Танев,
който чрез перфектно
изградения образ на
Питър Пан ни зареди
от телевизионния ек-
ран с новогодишно на-
строение и гордост.
Срещата завърши, ка-
кто в подобни случаи
с щедри автографи
върху книгата, която
вече ще бъде прочете-
на и от много балчиш-
ки читатели. А какъв
по-голям комплимент
от този, който направи
учителката Св.Ивано-
ва, която с готовност
би превела романа на
руски език. Дай, Бо-
же, да се появи и ек-
ранен вариант на рома-
на „Химера за живот”.

 Мария АНДРЕЕВА

От месец април 2011
г., след конкурс, начело
на Ловно-рибарския
съюз в Балчик е Краси-
мир Трифонов Кунев.
Той е родом от с.Невес-
тино, обл. Бургаска.

Ïðåìèíà ïðåáðîÿâàíåòî íà äèâèòå çàéöè
Средно образование
получава в Техникума
по механотехника в
гр.Сливен. Висше обра-
зование придобива в
Лесотехническия инс-
титут в София. Работил
е в Горско стопанство
Балчик и „Албена” АД.

Пред нашия вестник
председателят на ЛРС и
настоящ общински съ-
ветник от ВМРО Краси-
мир Кунев сподели:

„Зимата беше дълга
и студена. Но ние, ЛРС,
имахме закупено дос-

татъчно количество
фураж за подхранване
на дивеча: царевица –
2 640 кг; пшеница – 2
180 кг; смески – 1200
кг; сол – 500 кг. и др.
общо над 18 тона.

На 13 март ловните
дружинки разселиха
общо 440 фазани на 1-
годишна възраст в Без-
водица, Сенокос, Соко-
лово, Балчик, Царичи-
но, Дропла и Оброчи-
ще. Най-много са в Се-
нокос – 220 фазани.
Купуват се произведе-

ни във волиери птици
и се пускат на свобо-
да. Пари за това се съ-
бират от личните сре-
дства на ловците.

Предстои разселване-
то на още 400 фазани и
600 яребици през лятото.

През втората седмица
на януари приключи
ловът на едър дивеч. До
края на февруари  - на
водоплаващите птици.

През втората седмица
на август се открива се-
зонът за местен дивеч –
ï úäï úäúöè.”           /Б.Т./

Ръководителите на клубовете на хората с увреждане в Добричка област.

На основание чл. 23, ал.
4, т. 1 от ЗМСМА, на
26.03.2012 година (поне-
делник) от 09.00 часа, в за-
лата на общинска админис-
трация, първи етаж, ще се
проведе заседание на об-
щински съвет - Балчик, при
следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Разглеждане предло-

жение за одобряване на те-
хническо задание за изра-
ботване на общ устройст-
вен план на община Бал-
чик и аналитична част.

Вносител: Николай Анге-
лов   кмет на общината

2. Разглеждане предло-
жение за актуализация на
годишната програма за
управление и разпорежда-
не с имотите общинска со-
бственост в община Бал-
чик през 2012 година.

Вносител: Николай Анге-
лов  кмет на общината

3. Разглеждане предложе-
ние за продажба чрез пуб-
личен търг на общински
имот, представляващ УПИ
VІ, кв. 49 по ПУП на с. Гур-
ково, поземлен имот №
18160.501.601, с площ от 940
м2.

Вносител: Николай Анге-
лов  кмет на общината

4. Разглеждане предло-
жение за одобряване па-
зарна оценка за продажба
на общински имот, предс-
тавляващ ПИ №
53120.504.74 по кадаст-
ралната карта на с. Обро-
чище.

Вносител: Николай Анге-
лов  кмет на общината

5. Разглеждане на пред-

Ï Î Ê À Í À
ложение за прекратяване
на съсобственост между
община Балчик и “Захар-
ни изделия  Варна” ЕООД,
по отношение на ПИ №
02508.72.93 по кадастрал-
ната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ан-
гелов  кмет на общината

6. Разглеждане предло-
жение за одобряване на
ПУП-План за застрояване
за ПИ № 53120.106.440 по
кадастралната карта на с.
Оброчище, община Бал-
чик.

Вносител: Николай Анге-
лов  кмет на общината

7. Разглеждане на иска-
не от “ПИРИНЕЯ БАЛ-
ЧИК” ООД за изразяване
на предварително съгласие
за определяне на трасе за
“Подземен електропро-
вод Ср.Н 36 кV и оптичен
кабел тип OPUG за захран-
ване на 23 ветрогенерато-
ри в землището на с. Гур-
ково, с. Тригорци, с. Дъб-
рава, с. Соколово, с. Ца-
ричино, община Балчик,

преминаващо през имоти
публична общинска собс-
твеност.

Вносител: Николай Анге-
лов  кмет на общината

8. Разглеждане предло-
жение за одобряване отчет
за 2011 година на актуа-
лизирана общинска “Про-
грама за управление на от-
падъците на община Бал-
чик”.

Вносител: Николай Анге-
лов  кмет на общината

9. Предложение за отмя-
на на решение 85, прието с
Протокол № 9 от
09.03.2012 година, поради
техническа грешка и за взе-
мане на решение за изда-
ване на Запис на заповед
от Община Балчик, в пол-
за на Министерството на
околната среда и водите
(МОСВ), обезпечаваща
авансово плащане по До-
говор № DIR-51011119-
C018 от 01.02.2012 г., и
сключено към него Спора-
зумение за подготовка на
инвестиционен проект за

изпълнението на проект
„Изграждане на трети ута-
ител и дълбоководно заус-
тване на ПСОВ Балчик  в
Черно море, и разширява-
не обхвата на канализаци-
онната мрежа на град Бал-
чик”.

Вносител: Николай Ан-
гелов  кмет на общината

10. Предложение за взе-
мане на решение за извър-
шване на авариен ремонт
на ул. “Дунав”, с. Кране-
во.

Вносител: Николай Ан-
гелов  кмет на общината

11. Предложение  за
вземане на решение за оси-
гуряване на финансови
средства на Сдружение
“Футболен клуб Стражи-
ца 2012” за участие във
футболно първенство на
“А” окръжна футболна
група.

Вносител: Николай Ан-
гелов  кмет на общината

Виктор Лучиянов
Председател
на ОбС-Балчик

Извършва ремонти на всички видове покриви;
Ремонт на цигли, хидроизолация и конструкция на

покриви; сваляне на стари цигли и монтиране на нови,
тенекиджийски услуги, монтаж на водосточни улуци и

водосточни тръби, монтаж на гипскартон и
топлоизолация. Направа на нов покрив. За всички

дейности - договор и гаранция, с 20% отстъпка.

Òåë:0899 175 266
0887 716 779

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !
Фирма “Хаджиев” гр. Добрич

/4-1/




