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На 23 април 2011 г.
във VIP кафето в центъра на гр. Балчик бяха организирани две
събития - представяне
стихове на Мая Вапцарова, лично от нея и
благотворителна кулинарна изложба – базар, средствата от която да подпогнат лечението на 10-годишния
Ива н Кра сим иров,
който е с тежка диагноза. Организатор на тези изяви бе Женският
клуб на БСП „Дамите
на розата”.
Представянето стиховете на известната Мая
Вапцарова /племенница
на Н.Й.Вапцаров/, започна с емоционалното
слово на Иванка Бързакова. На фона на поздравлението и, свързано
и с Великден, прозвуча
песен по стихотворението на Вапцаров „Пролет”, изпълнена от Състава за популярни пес-

ни към ч-ще „П.Хилендарски” Балчик. След това Мая вапцарова поздрави всички присъстващи със свои стихотворения, придружени с коментар. Посланията на
творбите и разкриха философски аспекти на
човешкия живот и прости истини, които ние забравяме. Бяха представени стихотворенията
„Верую”, „Птицата”, три
стихотворения, спечелили конкурс в Русия –
„Капка кръв”, „Човек”,
„Търсете ни”.
Като човек Мая Вапцарова е непосредствена, контактна, бързо
спечели сърцата на всички с погледа и усмивката си. Създаде се приятелска атмосфера, в която прозвучаха сентенциите на поетесата,
очертаващи поантата в
творбите и – „от всички
болки най-боли излъганата истина”, „навярно

няма за какво да литнеш,
но пък е страшно да не
се лети”, „природата все
повече ще иска и помалко ще прощава”
и.т.н.
Поетесата е интелигентен и образован човек. Завършила е психология в Ню Йорк и медицина в Будапеща. По
молба на Георги Христов тя разказа интересна история от живота на
дядо си Йонко Вапцаров. Стана ясно, че той
е бил човек с борбен
дух, който води няколко
големи битки, заедно с
Яворов и е бил в четата
на Стоян Мълчанов.
Прадядо на Мая Вапцарова е министър на външните работи при Милош Обренович в Сърбия, после консул в Румъния. Девет поколения
от рода са дали кръвен
данък за свободата на
България. От този род е
и Неофит Рилски и пър-

вият българин, създал
печатница във Виена.
Причината за Кресненско-Разлошкото въстание е, че турците пращат на дядо и 600 детски
главички в сандък. Вълнуващата история завърши с думите: „Човек
трябва да знае миналото, за да може да отскочи в бъдещето.”
Деспа Нейчева благодари на поетесата.
Албена Войчева изрецитира стихотворението „Пролет”. Присъстващите бяха поздравени от Пламена Бориславова, която изпълни
песента „Помниш ли”.
Сияна Фудулова, секретар на ОбС на БСП,
пожела на всички
здраве, светли дни и
късмет. Представянето
завърши с патриотичната песен „Моя страна”. Всички запяха с
ентусиазъм.
Редом с това събитие
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ри сърца и човеколюбие
– помогнете за възстановяване на здравето на
Стоян, като дарите своята лепта в името на една благородна кауза.
Благотворителността,
която ще направите сега,
ще ви бъде върната многократно, когато самите
вие може да сте в нужда.

А сега, насладете се
на изкуството на балчишките майстори –
кулинари. Разгледайте и купете.
В навечерието на
един от най – светлите
празници Великден,
надяваме се, всеки от
вас да хареса и да си отнесе в къщи по едно

Мария”, Клуб „Хинап”
/12 ескпоната/, „Фреш”
/Пачев ЕООД/, р-т „Акроза”, РПК „Черно море”
Балчик, Клуб „Втора
младост”, „Лора 2002”
ЕООД, р-т „Акапулко”,
Хлебозавод „Русе”ЕООД, пицария „Верони”,
ЗПХ „Фиеста”, „БАЛ
КЛАС” ЕООД, сладкар-

ница „Шоколино”.
В навечерието на християнския празник „Великден” хората с възможности и умения показаха своето благородство и добронамереност.
Нека повече граждани
от Балчик участват в таква инициативи.
Ирена ИЛИЕВА
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зрънце хуманност.
Благодарим на всички, които се отзовахте да
участвате в тази изложба с изделията.
Радостно е, че сред
нас присъстват г – жа В.
Стоянова, Донева от
областното ръководства
на ГЕРБ.
Денка ХРИСТОВА

Имам честта да открия благотворителната
великденска кулинарна
изложба – базар, организирана от женски
клуб при ГЕРБ.
Идеята е набиране на
средства за животоспасяващо лечение на малкия Стоян Манев. Събраните средства ще бъдат предоставени на неговата майка, станала
донор на сина си.
Призоваваме всички
вас – граждани и гости
на гр. Балчик. Обръщаме се към вашите щед-
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на масите пред кафето
бе подредена кулиналната изложба – базар. Тя
грееше от пъстротата на
плодове, пити, козунаци, яйца, торти, месни
блюда. Организаторите
изразяват благодарност
към лицата и фирмите
за благородния жест:
СПА хотел „Реджина

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Детската учителка
Живка Анещева организира деца от Балчик да
боядисат яйца за Великден и по този начин да
спазят традицията от
стари времена.
Спонсори на мероприятието с децата бяха
собствениците на ресторант “Бяла къща”, пред
който бяха разположени
много маси с множество бои и сварени яйца,
за да ги опишат децата.
Майките доволно пиеха кафе отстрани. След
това децата бяха почерпени с вкусни сладки
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Двама купувачи на имоти на „Дамбата” поискаха да сключат
споразумения с държавата
Окръжен съд – Добрич, даде възможност на двама купувачи на три имота
на „Брегоукрепително съоръжение – Дамбата Албена – Балчик” да постигнат
извънсъдебни спогодби с държавата и отложи делата им за 30.05.2011 г.
Съдът даде днес ход на гражданските дела, образувани по искови молби
на държавата, представлявана от министъра на Регионалното развитие
и благоустройството чрез пълномощника си Областния управител на
Добрич Желязко Желязков против „Балчик Плаза” ООД и „ЕЙ ПИ
ИНВЕСТ 09” ООД. Държавата моли да бъде прогласена нищожността
на един договор с „Балчик Плаза” ООД и на два договора с „ЕЙ ПИ
ИНВЕСТ 09”ООД за продажба на право на собственост върху три
недвижими имоти – частна държавна собственост – земя с площ 10636
кв. м, и те да се върнат в патримониума й.
Представителите на държавата заявиха, че поддържат претенциите и
искат да бъда допусната съдебно-техническа експертиза. Вещото лице
да идентифицира спорните три имота и да отговори какъв е бил техният
статут преди актуването им като частна държавна собственост, ползва
ли се брегоукрепителното съоръжение по предназначение, има ли
изработен ПУП за тях, какво е било трайното им предназначение, има
ли промени в характеристиките им и по какъв начин са извършени те.
Представителят на двете дружества коментира претенциите на
държавата като неоснователни и оспори предявените искове. Той твърди,
че ищецът не може да се легитимира като собственик на процесните
имоти, те са отчуждени в полза на фирмите – купувачи и договорите за
продажба не противоречат на закона. Адвокатът на ответниците изрази
желанието на клиентите си за постигане на извънсъдебна спогодба между
страните. Той заяви, че са започнали преговори за това.
След като представителите на държавата не възразиха срещу искането,
съдът даде възможност за извънсъдебно уреждане на споровете по
взаимоизгоден за страните начин.
Пресслужба Добрички окръжен съд Кремена Капралова

