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Районен съд – Балчик,
ще се премести в сгра-
да в бившето военно по-
деление в кв. Балик в
Балчик. Това стана въз-
можно с взетото вчера
от Министерския съвет
решение за безвъзмез-
дно предоставяне на
имот - публична държа-
вна собственост, в упра-
вление на Министерст-
вото на правосъдието.
Имотът ще се ползва от
Районен съд и Районна
прокуратура - гр. Бал-
чик, и ще се осигури
нормалната работа на
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органите на съдебната
власт. Сега Районен съд
– Балчик, се помещава
в сграда в централната
градска част, която има
сериозни строителни
дефекти. Появилите се
пукнатини застрашават
както живота на работе-
щите в нея, така и на
гражданите – потреби-
тели на съдебни услуги.

Имотът е с отпадна-
ла необходимост за
Министерството на от-
браната. Той е разполо-
жен на площ от 9370 кв.
м, застроен с 4 сгради.

Необходимо е да се из-
върши съществен ре-
монт, преди в тях да се
преместят съдът и про-
куратурата. Новото мя-
сто предоставя повече
паркоместа за посети-
телите и повече площ
за архива на съда, поя-
сни председателят на
Районен съд – Балчик
Ивелина Велчева. Тя се
надява, избраната ми-
налата година като об-
служваща банка, да
има интерес да разкрие
свой офис там за улес-
нение на гражданите.

Наградените в направле-
ние „Литературно творче-
ство” са:

1. Стефани Маринска – IV
кл. ОУ „Антим I” I място.

2. Никола Янков – ОУ
„Св. Св „Кирил и Мето-
дий” – II място.

3. Георги Галев – ОУ
„Г. С. Раковски” с. Сено-
кос – III място.

В направление “Реци-
таторско майсторство”
за групови рецитали, на-
гради са присъдени на:

1.IV кл. СОУ „Хр Смир-
ненски” с. Оброчище – I
място.

2.СИП „Художествено

Êîíêóðñ íà ÎÄÊ “Ìîÿòà Áúëãàðèÿ”

слово”, ОУ „Св. Св. Кирил
и Методии” – I място

3. IV клас ОУ „В. Левс-
ки” с. Соколово – II място

Индивидуални изпъл-
нители.

1. Грациела Жечкова – I
клас – ОУ „Св. Св. Кирил
и Методий” – I място

2.Станислав Велев – ІІ
клас, СОУ „Хр.Смирненс-
ки” с.Оброчище – ІІ място

3.Александра Георги-
ева – ІІ клас, ОУ
„Св.Св.Кирил и Мето-
дий” – ІІ място

4.Дияна Антонова – І
клас, ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” – ІІІ място

5.Радостина Станкова –
ІV клас ОУ „Г.С.Раковски”
с.Сенокос, ІІІ място

6.Илияна Енчева – VІІ клас,
ОУ „Антим І” – І място

7.Юлияна Стефанова
– VІІІ клас, ОУ „В.Левс-
ки” с.Соколово, ІІ място

8.Женя Николова – V
клас, СОУ „Хр.Смирненс-
ки” с.Оброчище, ІІІ място

9.Георги Галев – VІ
клас, ОУ „Г.С.Раковски”
с.Сенокос, ІІІ място

С награди в направление
„Танцово изкуство” са:

1.Танцова формация
„Ритъм” при ОДК Бал-
чик – І място

2.Балетна формация
„Данс” при ч-ще „П.Хи-
лендарски” – І място

3.Мажоретен състав
при ОДК Балчик  - І място

4.Мажоретен състав при
СОУ „Хр.Смирненски”
с.Оброчище – ІІ място

5.Детска танцова шко-
ла при НЧ „В.Левски” –
І място

6.Танцов състав „До-
бруджанско веселие”
при НЧ „Просвета”
с.Оброчище – ІІ място

Наградени в направ-
ление „Музикално изку-
ство”, фолклорни из-
пълнения

1.Радослав Димитров – ІV
клас ОУ „Антим І” – І място

2.Мелиса Александ-
рова и Дженгюлер Сте-
фанова – ІІІ клас ОУ
„Г.С.раковски” с.Сено-
кос – ІІІ място

3.Група за народно пе-
ене при ОУ „В.Левски”,
с.Соколово – І място

Малки вокални фор-
мации:

1.Калина Брашнаро-
ва, Симона Радкова, Ни-
колета Иванова – V клас
СОУ „Хр.Смирненски”
с.Оброчище – І място

2.Гергана Богданова, Ка-
мелия Кузманова – VІІ клас,

СОУ „Хр.Смирненски”
с.Оброчище – ІІ място

3.Симона Василева,
Нежлян Али, Мелиса
Александрова  и Джен-
гюлер Стефанова от ІІІ
клас, ОУ „Г.С.Раковски”
с.сенокос – ІІІ място

Вокални групи
1.Вокална група при

ОДК – І място
2.Вокална група „Све-

тулка” – ІІ място
3.Вокална група

„Морски перли” при
ОДК – І място

4.Вокална група
„Шест плюс” при СОУ
„Хр.Смирненски” с.Об-

рочище – І място
Индивидуални изпъл-

нители:
1.Александър Танев

– ІІІ клас ОДК Балчик –
І място

2.Кателина Василева –
ІV клас ОДК – ІІ място

3.Пламена Димитрова
– VІ клас ОДК – І място

4.Гергана Богданова –
VІІ клас, СОУ „Хр.Смир-
ненски” с.Оброчище – ІІ
място

5.Камелия Кузманова –
VІІ клас, СОУ „Хр.Смир-
ненски” с.Оброчище – ІІІ
място.

/Б.Т./

Танцова формация “Ритъм”, с ръководител Марина Башева, спечели почетното I място. Иван Анещев -
I място за презентация Фото: М. КОСТОВА

Водещи на празничния концерт - Йоана Павлова (XII клас) и
Петър Морянов (X клас).

Детска танцова школа при НЧ “В. Левски”, с ръководител Галя Гавраилова изпълни
“Добруджански танц” и е класиранa I място.

Вокална група “Шест  плюс” от СОУ “Хр. Смирненски” с. Оброчище изпълниха песента
“Моя страна, моя България” и е класирана на I място

И тази година Об-
щина Балчик ще за-
ложи на българска-
та музика в концер-
та по повод празни-
ка на града – 24 май.
„Фамилия Тоника”,
дует  „Шик”,  Нели
Рангелова и Танцова
формация „Вокали”
ще поддържат доб-
рото настроение на
вечерния концерт.
Водещи на тържест-
вото през целия ден
ще бъдат Ива Дойчи-
нова и Васко Маври-
ков, а своето творче-
ство в  спекта къ ла
ще покажат всички

художествени съста-
ви от града.

За  пръв път тази
година празникът ще
започне с литургия в
храма „Св.Георги
Победоносец”.  На
тържествената сесия
на местния парла-
мент кметът Николай
Ангелов ще предло-
жи за почетни граж-
дани на Балчик да
бъдат обявени поетът,
писател и обществе-
ник Стефан Цанев и
писателят Ивайло Пе-
тров /посмъртно/. По
време на церемония-
та ще бъдат отличени

учители и творци.
Покани за Деня на

Балчик са изпратени
до премиера Бойко
Борисов, министри-
те Сергей Игнатов и
Вежди Рашидов, до
всички депутати от
региона, кметове на
общини.

В навечерието на
празника „Театър 199”
ще гостува на балчи-
шка сцена с пиесата
на Мате Матишич
„Умирай лесно” и ак-
тьорите Тодор Колев и
Валентин Танев.

В нощта на музеите
и галериите на 14 май

ще бъде експонирано
приложно изкуство,
създадено от балчи-
клии. Ръчно израбо-
тени бижута и аксе-
соари ще представи
Галина Жейнова.

За трета поредна го-
дина в местността „Те-
кето” на 15 май край
Оброчище ще се над-
пяват творчески фор-
мации от общината.

Участниците в Бале-
тната школа и Съста-
ва за забавни танци
ще представят само-
стоятелен концерт на
19 май.

       /Инфо от ОбА/
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