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Христина Сивкова Певческа група “Белите чайки” към Пенсионерски клуб №1 - Балчик

Христина  Тодорова
Сивкова е родена на 28
юни 1933 г. във врачанс-
кото село Рогозен. Про-
изхожда от будно семей-
ство. Основното си об-
разование  завършва  в
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родното  си село,  което
за времето си е било ед-
но от  големите  села  в
окръга. През 1951/52 г.
завършва с първия ви-
пуск на Педагогическо-
то училище във Враца и
е разпределена учител-
ка в едно село край юго-
славската граница. По-
ради семейни труднос-
ти,  брат и  е много  бо-
лен, се налага да започ-
не работа като нередов-
на  учителка  в  родното
си село. По-късно, като
активна  комсомолка  е
командирована  в  Доб-
руджа. Тя се озовава в
село Храброво, Балчи-
шко, където работи 9 го-
дини. От тогава са прия-
тните и спомени от Хри-
стина  Лалкова,  дирек-
тор  на  училището,  ро-
дом от врачанското се-
ло Хайредин.

През 1956 г. създава
семейство с Янко Пет-

ров,  счетоводител  в
бригадата.  Раждат  се
двамата и синове Пей-
чо и Тошко, от които е
доволна да има внуци
и правнуци.

През 1963/64 г. съп-
ругът  и  е  преместен
в град Балчик, а тя е
назначена в ОУ „Ан-
тим  І”  като  начална
учителка.

Христина  Сивкова
винаги  се  включва  в
обществения живот на
града и най-вече в ОФ.
Работи упорити и с же-
лание, винаги е в пър-
вите  редици  измежду
всички  колеги.  Полу-
чава много награди за
своя учителски и обще-
ствен труд. През 1973 г.
получава  орден  „Ки-
рил и Методий” ІІІ сте-
пен.  Многократно  е
награждавана за проф-
съюзна  и  обществена
дейност, макар никога

де  не  е  била  член  на
БКП и БСП. По случай
65-годишнината  и  е
удостоена с приз на ЦС
на ОС.

След пенсионирането
си през 1991 г. става пре-
дседател  на  Първия
клуб на пенсионерите в
града,  вече 22  години.
Ръководи  и  певческа
група  „Белите  чайки”
към клуба, която за изя-
вите си получава много
грамоти и дипломи.

Христина  Сивкова  е
радостна  да  приеме
признанието  „Общест-
веник на годината”през
2011 и 2012 г. дадено и
от кмета на Общината
Н.Ангелов, председате-
лите на ОбС Стефан Па-
влов, Виктор Лучиянов,
от гл.редактор на в.”Бал-
чишки телеграф” Мару-
ся Костова.

За читателите на вест-
ника тя сподели:”Мили

хора, много, много мо-
га да говоря за живота и
работата  си.  Знам,  че
доста хора ме познават
и  ме  признават  като
учителка и като истори-
ята  на  пенсионерски

клуб № 1 в Балчик. Мо-
ето желание е да бъда на
крака и колкото мога да
се  включвам  в  култур-
ния живот на любимия
ни град Балчик.”

Поздравяваме  Хрис-

тина Сивкова с нейната
80-годишнина и и поже-
лаваме да запази креп-
кия си дух и здраве, за
радост на всички свои
близки и приятели.

/Б.Т./

Участват 108 късоме-
тражни филма от 37 дър-
жави от цял свят

В конкурсните програми
на 11-ия Международен фе-
стивал за късометражно ки-
но  “В  Двореца”    Балчик
(inthepalace.com),  който
стартира на 29 юни, са 108
филма от 37 държави от цял
свят. 96 филма ще бъдат по-
казани за първи път у нас,
съобщават организаторите.

Сред най-далечните стра-
ни, от които идват филми и
гости на фестивала, са Япо-
ния,  Южна  Корея,  Перу,
Доминикана, Иран, Сирия.
България  участва  с  най-
много продукции  30.

До 6 юли, филмите ще се
състезават в международен,
национален и телевизионен
конкурс. Прожекциите  от
конкурсната програма, от-
криването и закриването се
провеждат в Каменна зала на
Комплекс “Двореца”. За до-
стъп до Комплекса, е необ-
ходим билет (10 лв. на ден)
или акредитация като гост
на Фестивала (20 лева за це-
лия период, 29 юни  6 юли
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вкл.). Билетите се купуват
на входа на Комплекса от ка-
сите на “Двореца” и Бота-
ническите  градини.  Акре-
дитация можете да бъде по-
лучена на ИнфоПойнта на
Фестивала, който работи от
10.00 до 22.00 в периода 29
юни  6 юли. Прожекциите
от съпътстващата  програ-
ма  се прожектират на пла-
жа под Двореца и са безп-
латни, уточняват организа-
торите.

“В  Двореца”  включва
още специални  програми,
уъркшопи, семинари, май-
сторски  класове,  филмов
пазар.

Повече от 700 заглавия са
в състезателните и паралел-
ните програми и видеобиб-
лиотеката на фестивала та-
зи година.

Седем “Принцеси”  реп-
лика на оригиналната скул-
птура на принцеса Илеана,
дъщеря на румънската кра-
лица Мария, ще бъдат връ-
чени на победителите, изб-
рани от международно жу-
ри. Със “Сребърна принце-
са” ще бъдат отличени два-
та най-добри късометраж-
ни филма от националния и
международния конкурс на
форума. Наградният фонд е
10 000 евро в злато.

В журито са двама фес-
тивални  директори    Даря
Никитина (“Начало”  Санкт
Петербург, Русия) и Хайнц

Херманс  (“Интерфилм”
Берлин, Германия). Йенни
Тойвониеми  (Финландия)
носителка на наградата на
журито от  кинофестивала
“Сънданс”  2012 г., за късо-
метражния си филм “Сре-
щата”,  Йордан  Тодоров  е
режисьор, Радостина Ней-
кова е аниматор, а Тобайъс
Мунте (Великобритания) е
сценарист и продуцент.

“След десет години на
експеримент във форма-
та,  времето  и  мястото,
сега ние, оставайки вер-
ни  на  вкуса си  за кино,
съчетаваме най-добрите
си  практики  с  една  об-
новена визия за фестива-
ла, по-силно ориентира-
на към развитие, предс-
тавяне и институциона-
лизиране на късометра-
жното българско кино и
неговите автори”, казва
директорът на фестива-
ла Цанко Василев.

Десет български късо-
метражни филма ще имат
премиера на 11-ия фести-
вал “В Двореца”. Проду-
кциите на младите авто-
ри спечелиха финансира-
не на  миналия фестивал
общо 25 хиляди лева, на
сесията за представяне на
проекти  Filmer   Forge
Pitching, която и тази го-
дина  е  в  съпътстващата
програма.

Balchik.com

Вдъхновени от приключенския дух и постижения на американския пилот
Амелия  Ерхард,  „Албена”  създаде  първият  тематичен хотел  в  курорта.
Първото наслаждаване на неповторимата атмосфера на най-новия хотел,
ще се състои на 5 юли (петък), в 12:00 ч.

Градска художествена галерия предоставя изложбата на зрителите до края на месеца

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП
С  ПРЕДМЕТ:  Определяне  на  лицензиран  оператор,  за  изпълнение  на  услуга  “Отпечатване  и

предоставяне на ваучери за управление на социални разходи (ваучери за храна) в натура на работниците
и служителите на Община Балчик за 2013 г.

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП 00479-2013-0010
КРАЕН СРОК  за закупуване на документацията - до 16:00 часа на 29.07.2013 г.
КРАЕН СРОК  за подаване на искания за разяснения - до 16:00 часа на 29.07.2013 г.
КРАЕН СРОК  за предаване на офертите - до 16:00 часа на 08.08.2013 г.
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.

Това  лято  гостите
на   курортен  ком п-
ле кс   „А лб ена ”   ще
им ат   избор   от  на д
2000  четива  на  анг-
лийски,  руски,  нем-
с ки ,   ф р ен с к и,   ру-
мънски и български
език докато почиват
на  плажа.Библиоте-
ката, която  се откри
на 2 юли, е напълно
безплатна  и  има  за
цел  да  предложи  на
туристите  допълни-
телно забавление за
прекарване на отпу-
ската. „Библиотеката

В Албена откриха първата плажна
библиотека

се открива с над 2000
тома над 6 езика, но
разчитаме гостите на
п ла ж а   д а   ост а вя т
книги, които вече са
прочели, и до края на
сезона  да  предлага-
ме още по-богат из-
бор от езици и загла-
в ия ” ,   с под ел ят   от
пресцентъра на ком-
плекса. Голямо даре-
ние от чуждоезикови
книги предостави го-
спожа Каталина Съ-
бева  от  Literary,  TV
a n d   F i l m   A g e n c y
Anthea.Заглавията са

грижливо  подбрани
з а   вс ички  вкусове
трилъри, криминале-
та, мемоари, дамска
проза,   и  за   всички
възрасти.Специално
за  чуждите  туристи

ще се предлага изда-
н ие   на   Йов коват а
„Албена” на 6 езика
на български, руски,
английски,   немски,
румънски, френски.

Balchik.info




