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Както всяка година и
през  тази  Национална
седмица на гората слу-
жителите и работници-
те  на  Държавно  ловно
стопанство Балчик имат
с  какво  да  се  похва-
лят.През есента са били
залесени 51 дка гори, а
през  тази  пролет  –  41
дка, от които 15 дка атла-
ски кедър, ела и туя; 22
дка червен дъб, явор и
др., 4  дка само  червен
дъб. Изкоренените боро-
ви култури пред земли-
щето на с.Сенокос са из-
цяло залесени, тъй като
борът там беше пресъх-
нал над 90% - сподели
инж.Радослав Радев.

Тази година се рабо-
ти  по  европроекта
„LIVE+”, според който
до 2 години ще бъдат за-
лесени в Добричка об-
ласт 900 дка гори, от ко-
ито 25 дка ще са от по-
речието на р.Батова, ко-
ето е към ДЛС Балчик.

Всъщност територия-
та  на  управление  на
ДЛС Балчик е доста об-
ширна  –  споделя
инж.Калинка Тодорова.
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Над 15 550 дка е залесе-
ната гора, като се запо-
чне от румънската гра-
ница до част от „Зл.пя-
съци”,  до  Новаково  и
Стожер. Ловните райо-
ни обхващат и Аксако-
во и Г.Тошево.

На 9 април влиза в си-
ла новият закон за гори-
те, според който ще има
двустепенна  структура
на  горска  инспекция,
която  ще  е  натоварена
само с контролни функ-

ции. За частните прите-
жатели е важно да знаят,
че сами трябва да си ох-
раняват  горите  или  да
сключат  договори  с
ДЛС за опазване.

През тази пролет до
края  на  месец  април
ДЛС  предоставя  без-
възмездно фиданки от
видовете явор, коприв-
ка, кестен, орех и дъбо-
ве. Желаещите могат да
ги получат от разсадни-
ка в с.Соколово.

Голямо количество фи-
данки ще бъдат предос-
тавени на СОУ „Хр.Бо-
тев” за създаване на жи-
ва  ограда  от източната
страна на училището.

Да пожелаем по слу-
чай Празника на гората
на  всички работещи  в
ДЛС  Балчик  да  бъдат
здрави и да живеят пъл-
ноценно сред хубавата
природа, която създават
и съхраняват.

Маруся КОСТОВА

Започна националният
маратон на четенето, по-
светен на Международ-
ния ден на детската книга
2 април и Международ-
ния ден на книгата и ав-
торското право – 23 Ап-
рил. Подкрепяйки идеята
и смисъла на тази проя-
ва, Литературният  клуб
„Й.Кръчмаров” към ч-ще
„П.Хилендарски”  реши
да проведе поредната си
сбирка  в  библиотеката.
След кратките встъпител-
ни и разяснителни слова
на  библиотекарката
Иванка Томова и ръково-
дителя на клуба Николай
Мирчев бяха прочетени
стихове  на  Яворов,
Хр.Фотев, Ат.Германов,
Й.Кръчмаров,  както  и
творби от малко познати
поети.  Свои,  авторови
стихове прочетоха Свет-
лана  Иванова,  Ирена
Илиева, Пенка Димитро-
ва, Иван Статев, Добри
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Георгиев и  Георги Йор-
данов /Гого/.

Създаде се една твор-
ческа атмосфера и все-
ки от присъстващите ли-
тературни  творци  спо-
дели мисли за състояни-
ето на днешното съвре-
мие,  творчески  идеи  и
предложения.  Станка
Ганчева  –  председател
на читалищното насто-
ятелство изрази своето
задоволство от тази ли-
тературна проява и пре-
дложи на страниците на
местния печат да се от-
дели място за поезия, за
да могат повече гражда-
ни да се запознаят с ли-
тературните  творци  от
нашия  град,  да  усетят
богатата душевност на
българина  и  да  не  се
прекъсва връзката поет-
съвремие  –  общество.
Подредената изложба в
детския отдел на библи-
отеката на хубави бъл-

гарски книги за деца и
техни рисунки за люби-
ми герои върна споме-
ните за това как в детст-
вото Седмицата на детс-
ката книга бе очаквана
с много  голям интерес
и въодушевление. Напо-
мня и за незабравимите
срещи с писатели и пое-
ти, карнавалните шест-
вия и др. изяви.

Едно е да четеш лите-
ратурни  творби  сред
приятели, на маса, в за-
ла, а друго е сред тиши-
ната на книгите в библи-
отеката. Голямото мал-
ко четене продължава и
съвсем сполучливо е на-
речено „походът на кни-
гите”. Те ни очакват, за
да разкрият много пове-
че неща за света, за да
стане той още по-добър
и  красив,  по-мъдър  и
разумен,  по-уверен  и
свободолюбив.

Стела ДАКОВА

Ученици от ОУ “Антим І” Балчик на среща с писателя Петър Славински
по време на Седмицата на детската книга преди 45 години. Архив: Г.ЙОВЧЕВ

С думи на благодар-
ност  за  съдействието
към  общинското  ръко-
водство, в лицето на Га-
лина  Неделчева  /от-
дел”Наука  и  образова-
ние”/,  директора  на
ОДК Т.Сивриева  и д-р
Тамара Зейнелова, пре-
дседателят на клуба на
медиците „Здраве” Т.Ха-
ризанова откри поздра-
вителния концерт по по-
вод  Международния
ден  на  здравето.  Кон-
цертът се състоя в храм
„Св.Св.Константин  и
Елена” на 6 Април с из-
ключителното  участие
на  съставите  от  ОДК
Балчик.

Вълнуващи и артистич-
ни бяха всички изпълнения.

Много  настроение
още в началото на прог-
рамата със своето музи-
кално  изпълнение  съз-
даде Сашко Танев, уче-
ник от 2 клас. Децата от
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ЦДГ „Чайка” Никола Та-
нев и Жулияна Димит-
рова се изявиха като ре-
цитатори.  Индийският
танц, представен от Ма-
рия  Манева  от  10  „б”
клас и Валентина Йорда-
нова от 9 „а”от ТФ „Ри-
тъм” очароваха публи-
ката с костюмите и из-
пълнението  си.  Дими-
тър  Василев  /ТФ  „Ри-
тъм”/ танцува вариации
от балета „Дон Кихот”.
С много настроение бе
зареден и валсът, изпъл-
нен от Димитричка Ге-
оргиева и Димитър Ва-
силев /ТФ „Ритъм”/. Ди-
митър Колев /11 клас/ и
Ирина Николова /9 клас/
от ТФ „Ритъм” изпълни-
ха  китка  от  балкански
народни танци.

Песента „За тебе пях”
в изпълнение на Пламе-
на  Димитрова  /7  клас/
въздейства много силно,
а  така  също  и  песента

„За  тебе  песен  няма”,
изпълнена  от  Петя  А-
джопова. Аплодисмен-
тите бяха много и съв-
сем заслужено и за Ка-
телина  Василева  от  4
клас на СОУ „Хр.Ботев”,
която  изпълни  песента
„Родна стряха”.

Здравните работници
бяха поздравени от чле-
нове  на  Литературния
клуб  „Й.Кръчмаров”
към ч-ще „П.Хилендар-
ски” – Светлана Ивано-
ва, Ирена Илиева и Сте-
фка  Керчева  със  свои
стихотворения.

Клубът на здравните
работници получи поз-
дравителен  адрес  от
Христина Сивкова, пре-
дседател на Клуб на пен-
сионерите № 1 и от Да-
ниела Димитрова, пре-
дседател на читалищно-
то  настоятелство  на  ч-
ще „В.Левски” Балчик.

 Стела ДАКОВА

Над 96 км тръби са поло-
жени по проекта за подно-
вяване на ВиК системата в
Балчик. Това стана ясно на
редовната работна среща с
изпълнителите, провела се
днес  в  Община  Балчик.
Предстои на абонатите по
11 улици да бъдат инстали-

рани водомери, да се  нап-
рави тестване и дезинфек-
ция на водопровода.

Общият брой на свърза-
ните  към  новата  мрежа
имоти е 943. Близо две тре-

ти от тях имат инсталира-
ни водомери.

З а м е с т н и к - к м е т ъ т
инж.Стелиян Железов напо-
мни  на изпълнителите на
проекта, че има дефекти по

улиците „Приморска”, Чер-
но море”, „Дунав” и „Хрис-
то Ботев”, които трябва  да
бъдат отстранени.  Отгово-
рено бе, че в средата на сле-
дващия месец, ще бъдат от-
странени проблемите по пъ-
тните настилки на посочени-
те улици.                 /Б.Т./
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Община Балчик ще уча-
ства в осмото издание  на
международното туристи-
ческо изложение  “Култу-
рен туризъм”, което ще се
проведе от 13 до 16 април
във Велико Търново.  Об-
щината  ще  се  представи
със собствен щанд, на кой-
то  ще бъдат  експонирани
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нови фотоси  от храма  на
Кибела и други забележи-
телности в региона.

По време на изложение-
то Балчик ще се включи и
във фестивала на туристи-
ческия филм „На източния
бряг на Европа” с два фил-
ма –  „Едно балчишко ля-
то” и  „Мистерията на  се-

демте цивилизации”. Те са
продуцирани от  Община
Балчик и ще се състезават
в  категория  „Научно-по-
пулярен  и  документален
филм, представящ  турис-
тически потенциал”.

През миналата година на
изложението в старопрес-
толния град участваха над

800  представители на  ту-
ристическия  бизнес и  60
български  общини.  От
2010 година Балчик е член
на Асоциацията на общи-
ни със селища и територии
на  културно-историческо
наследство, която бе учре-
дена в Търново.

/Б.Т./

Четири  победи  в  про-
ведените пет гонки на ре-
гата „Бриз – Пролет” из-
воюва екипажът на Мор-
ски  клуб  Балчик  в  клас
„Кадет”  –  Александър

Славчев и Мартин Пенев.
Тандемът  зае първо  мяс-
то в класа си на провело-
то се през почивните дни
във  Варненското  езеро
ветроходно състезание.

Трето  място  заеха  бал-
чиклиите Васил  Митев и
Тодор  Първанов,  които
дебютираха в клас „420”.

Независимо от конкурен-
цията  на  11-те  клуба  от

страната, сложната метео-
рологична  обстановка  и
липсата на достатъчен опит,
екипажите се справиха мно-
го  добре, коментираха  от
ръководството на клуба.




