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Той  е  композитор  със
световна  известност,
носител на множество
първи награди от авто-
ритетни  международ-
ни конкурси, автор е на
6 симфонии, сред кои-
то знаменитата „Сим-
фония  за  мира”,   на
много  концерти,  теат-
рална и филмова музи-
ка. Неговите CD -поре-
дици „Звуковите икони
на България”  събират
музиката му, отразява-
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ща личния поглед към
фолклора. До 1994 г. е
ръководител на Ансам-
бъл „Филип  Кутев”,  с
който осъществява три-
умфални турнета в цял
свят. През 1994 г. осно-
вава формация „Драго-
стин Фолк”, с която раз-
вива изключително ин-
тензивна дейност в об-
ластта на звукозаписа –
издадени са 11 компак-
тдиска, с общо 500 ми-
нути музика.

„Драгостин Фолк На-

ционал” е финалист на
авторитетния  Между-
народен конкурс „Нека
народите пеят”, органи-
зиран от BBC, съвмест-
но с ЕС за радио и теле-
визия. След тридневно
оспорвано  обсъждане
компетентното  жури
определя  за  финала  9
хорови формации, 7 от
които са от Скандинав-
ските страни, 1 от САЩ
и „Драгостин Фолк” от
България.

На 16 октомври един

от деветте финалисти
ще получи легендарна-
та „Сребърна купа на
розата”.  На  този  ден
ще се срещнат в Сал-
форд  повече  от  500
приятели,  които  като
един  световен  хор  на
планетата  ще  запеят
заедно за обединение-
то  на  човечеството  и
вечните човешки цен-
ности,  сред  които  на
първо място е изкуст-
вото на музиката.

    Маруся КОСТОВА

Балчик  е
един от най-
красивите и
забележи-
телни  бъл-

гарски градове, но най-
голямото  му  богатство
са децата. За празника на
града,  който  съвпада  с
деня на славянската пис-
меност и  култура  –  24
май, Община Балчик ор-
ганизира специален кон-
курс под името „Усмив-
ки  от  училище” в  най-
предпочитаната от уче-
ниците  форма  –  Фейс-
бук.  На  страницата  на
конкурса  в  социалната
мрежа всички те ще мо-
гат  да  споделят  своята
най-забавна, интересна и
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забележителна история,
както да качат и снимка
от преживяванията си в
училище. Всички деца от
училищата в града могат
да вземат участие, като
ще има специална награ-
да  за абитуриентите от
випуск 2011г.

Търсим  историите  и
спомените  на  децата,
свързани с преживява-
нията им от годините в
училище,  за  да  остане
онова прекрасно чувст-
во  от  безгрижното  им
детство  в  родния  им
град. Децата, които про-
явят  оригиналност  и
творчество  и  споделят
най-щурите  си случки,
ще получат награди.

Специално жури: во-
дещите на „Денят е пре-
красен”  по  бТВ  -  Ива
Дойчинова и Васко Ма-
вриков,  представители
на общината и на учи-
лищната общност ще се-
лектира  най-оригинал-
ните истории.  На офи-
циалния концерт за пра-
зника на Балчик – 24 май
ще бъдат обявени и по-
бедителите.

Страницата на конкур-
са може да откриете във
Фейсбук  под  името  –
„Конкурс  за  децата  на
Балчик  –  Усмивки  от
училище”.

Покажете, че сте най-
готиния клас:))) в най-
красивия град Балчик!

 

На 11.05.2011  от 10:00
часа, в адми-
нистративна-
та  сграда  на
Община Бал-
чик - на адрес:

гр. Балчик, пл. “21-ви се-
птември” №6, заседател-
на  зала  ще  се  състои
оповестяване  на  цено-
вите    предложения  на
участниците, които отго-
варят на предварително
обявените  условия  на
възложителя, във връзка
с  процедура за възлага-
не на малка обществена
поръчка с предмет: „Уп-
ражняване  на  незави-
сим  строителен надзор
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във връзка с изпълнение
на СМР по  Договор за
безвъзмездна финансо-
ва  помощ  №
BG161PO001/1.4-05/2009/
013, финансиран от ОП
„Регионално  развитие”
2007 - 2013г. ЗА ПРОЕКТ:
„Рехабилитация и благо-
устрояване на улици: „Д-
р Зл. Петков”, „Иван Ва-
зов”,  „Г.  Бенковски”,
„Хр. Ботев” и “Дунав”;
Рехабилитация  на  два
паркинга  встрани  от
улици „Д-р Зл. Петков”
и „Г.Бенковски”, и изгра-
ждане на места за отдих
в близост до ул.„Г.Бенко-
вски” - гр. Балчик”,  отк-

рита  с  Решение  №  9/
21.03.2011г. на Кмета на
Община Балчик, ще от-
вори и оповести ценови-
те оферти на участници-
те,  които  отговарят  на
предварително обявени-
те условия на възложи-
теля и са допуснати до
отваряне  на  ценовото
предложение в открития
конкурс.

Съгласно чл.38, ал.5 от
НВМОП при отваряне-
то на пликовете с пред-
лаганата цена имат пра-
во да присъстват участ-
ниците в конкурса или
техни  упълномощени
представители.

Семейството на Георги Парушев Андонов
го поздравява по случай именния му ден

и му пожелава крепко здраве, радости
и преодоляване на всички трудности.

Супермаркет

Предлага на своите клиенти
за всички празници

разнообразни стоки на

промоционални цени.

За контакти: 0579/7 65 11  /3-1/

 „Фреш”

Îáÿâà
На 14 и 15 май 2011 г. в залата на Шахматен клуб

„Балчик
ще се проведе ТУРНИР ПО ТАБЛА.

НАЧАЛО 9.00 ч. на 14 Май.
Справки и записвания в залата на ШК „Балчик” –

ул.”Дионисополис” № 3.
Осигурени са материални, предметни награди.

Красимир КИРЧЕВ
Председател на ШК „Балчик”

Наказателно дело срещу
Миролюб Гаич е насроче-
но  за  разглеждане  на
04.05.2011 г. от 9 ч. в Ок-
ръжен съд  –  Добрич.  Ок-
ръжна  прокуратура –  До-
брич,  е повдигнала  обви-
нение срещу него за това,
че през периода 11.07.2003
г. до 10.11.2003 г. в гр. До-
брич  при  условията  на
продължавано престъпле-
ние като длъжностно лице
– управител на „Югоагент
Добрич” ООД  -   гр.  Доб-
рич, е присвоил чужди па-
ри, в особено големи раз-
мери,  представляващо
особено тежък  случай, на
обща стойност 180 708 лв.,
собственост на посоченото
дружество  и поверени  му
да  управлява.  За  улесня-
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ване на длъжностното при-
свояване съзнателно е по-
лзвал официален документ
с невярно съдържание – 41
фактури, издадени  от три
фирми  от  Перник  и  Со-
фия,  като от него за само-
то съставяне не може да се
търси  наказателна  отго-
ворност.

В  обвинителния  акт  е
посочено,  че  Миролюб
Гаич е  бил управител  на
„Югоагент Добрич” ООД
от  регистрацията  през
1990 г. до обявяването му
в ликвидация с решение на
Окръжен съд – Добрич, от
11.11.2003 г. Назначеният
ликвидатор е установил в
документите на  дружест-
вото фактури, издадени в
периода  11.07.2003  г.  до

10.11.2003 г. за извърше-
ни  ремонтни  дейност  в
„Югоагент Добрич” ООД
в размер на 180 708 лв. от
една пернишка  и две  со-
фийски фирми. Извърше-
на  проверка показала,  че
посочените  строително-
монтажни работи не са из-
вършени, а с разходни ка-
сови ордери сумите по фа-
ктурите са били платени в
брой.  Според  държавно-
то обвинение като управ-
ляващ  и  представляващ
Гаич е решил да присвои
пари, собственост на дру-
жеството, като тегли суми
от касата му за покриване
на разходи, каквито реал-
но не са били направени.
По-голямата част от  пол-
званите  фактури  –  34

броя,  са неистински,  тъй
като подписите в тях не са
положени от лицата, кои-
то са посочени за издате-
ли на фактурите. Остана-
лите 7 фактури са с невяр-
но съдържание. Докумен-
тите са подписани от ли-
цето, което е посочено за
техен съставител, но впи-
саните в тях ремонтни дей-
ности не са извършвани.

На досъдебното произ-
водство обвиняемият не е
дал  обяснения.  Той  не  е
възстановил и посочените
щети.

С писмена молба до Ок-
ръжен съд – Добрич, Гаич е
поискал разглеждане на де-
лото по реда на съкратено-
то съдебно следствие и за-
седанието е насрочено така.

Наказание 1 година лиша-
ване от свобода при първо-
начален общ режим  ще из-
търпи 22-годишният  Весе-
лин В. Сп. От Добрич. Днес
Окръжен съд – Добрич, одо-
бри сключеното между него
и  Окръжна  прокуратура
споразумение за решаване на
делото  в  досъдебното  про-
изводство.

Веселин Сп. се призна за
виновен за това, че при ус-
ловията  на  продължавано
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престъпление и в условия-
та  на  повторност,  в  нема-
ловажен случай е извършил
следните деяния:

На 16  срещу 17  септемв-
ри 2010  г.  в  КК Албена, от
павилион за продажба на ша-
пки  пред хотел „Боряна”,  в
съучастие като помагач с две
17-годишни лица, чрез пов-
реждане на преграда, здраво
направена за защита на имот
е отнел чужди движими ве-
щи – 15 броя шапки, 15 броя

кърпи за глава и други вещи
общо на стойност 377 лв. от
63-годишна добричлийка.

Същата нощ от стая на хо-
тел  „Гергана”  в  съучастие
като помагач със същите две
лица е отнел мобилен теле-
фон и лични вещи на 33-го-
дишна варненка на стойност
293 лв., както и два мобилни
телефона и  пари, общо  на
стойност  360  лв.  от  37-го-
дишен жител на Варна.

Общата стойност на отне-

тите при двете деяния вещи
възлиза на 737 лв. 

Днес В. Сп. заяви пред съ-
да, че разбира последствията
на  споразумението  с проку-
ратурата на влязла в сила при-
съда и доброволно го е под-
писал.

Определението на Окръ-
жен съд – Добрич, не под-
лежи на  обжалване и про-
тест.

   Кремена КАПРАЛОВА
ДОС Добрич




