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Коледна работилница
отвори врати в ЦДГ №
1 „Здравец” град Балчик. В Продължение на
една седмица, децата и
техните родители, участваха в изработването
на коледни рисунки,
картички, апликации и
сурвакници.
„Коледната работилница” е инициатива от
националната кампа-

ния „Участвам и променям” на МОМН. Кулминация на празничните дни в групата, настъпи в последния ден, когато темата беше „Традициите в националната ни кухня”. Родители
и деца се надпреварваха да предлагат ястия за
импровизираната ни
трапеза. За всички беше
любопитно да разберат

и запомнят традиционните ястия за Бъдни вечер и Коледа. И деца, и
родители, вложиха цялото си старание, вълнение и творчество, че с
желание участват и
променят света така, че
децата да живеят щастливо в него.
Радослава АДАМСКА
Учител в ЦДГ
„Здравец”
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Мажоретен състав на СОУ “Христо Ботев” при ОДК гр. Балчик с
ръководител Петър Златев, откри тържествата по случай коледа.
По сценарий на ОДК
Балчик с директор Тинка
Сивриева се проведе мило коледно тържество с
участие на вокални групи от ОДК, ч-ще “П. Хилендарски”, детските градини в Балчик и индивидуални изпълнители.
Кметът Н. Ангелов
поздрави всички участници и запали светлините на коледната елха с
малката Жулианна. ПоАлександър Танев изпя новата си песен “Darling”
следва богата заря.

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !
Фирма “Хаджиев” гр. Добрич
Òåë: 0899 175 266

0887 716 779

Извършва ремонти на всички видове покриви;
Ремонт на цигли, хидроизолация и конструкция на
покриви; сваляне на стари цигли и монтиране на нови,
тенекиджийски услуги, монтаж на водосточни улуци и
водосточни тръби, монтаж на гипскартон и
топлоизолация. Направа на нов покрив. За всички
дейности - договор и гаранция, с 20% отстъпка.
Възстановяване на стари къщи.
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Балчишките рибари бяха благословени от Главиницкия епископ Йоан.
По традиция на рибарския пристан в Балчик на
6.12 бе отбелязан Никулден. За да опитат от рибния курбан, на порта се
събраха повече от 150 жи-

тели, свързани с морето.
Те бяха приветствани и от
кмета Николай Ангелов,
който пожела здраве и
повече риба в мрежите
през следващата година.
Освен много рибни
ястия, приготвени от местните ресторантьори,

празнуващите имаха
възможност да опитат и
добри вина. В конкурса
за най-добро домашно
вино се отличиха земеделецът Васил Григоров
и д-р Никола Златев.
Според журналистите
от в-к “Балчишки телег-

раф” най-хубаво беше бялото и червено вино на
Вълчо Диков, специално
бутилирано със собствен
знак в Стара Загора. Наподобяваше пелин и нямаше
равен на себе си. Да е жив
и здрав производителят !
/Б.Т/

Ïðåñêîíôåðåíöèÿ, îò÷èòàùà ïðîåêò çà
ïîâèøàâàíå åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò
На 5 декември 2012 г.
се проведе втора поред
пресконференция, за да
се отчете дейността по
проекта “Повишаване
енргийната ефективност
на образователната инфраструктура на територията на общ. Балчик”. Бенефициент е
общ. Балчик. Проекта
беше представен от
зам.- кмета Стелиян Железов и отговарящия PR
Росен Желязков. Стой-

ността на проекта е 2 627
751.98 лв. Съфинансирането е от ЕФРР и е на
стойност 2 233 589,18 лв.
Направена е топлоизолация на стени, покриви и подове, подменени
са прозорци и врати, повишена е ефективността на котелната уредба,
подменени са осветителни тела в повече от
17 детски градини и училища на територията на
Зам. кметът Ст. Железов и сътрудникът Р. Желязков,
обшината.
/Б.Т/ представят изпълнението на проекта.
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На 6.12.1844 г. в Доганхисар /днес в Гърция/ се
ражда прочутият-легендарен български хайдутин – революционер капитан Петко Войвода.
Целият му живот е борба срещу неправдата.
Първата си чета събира
през 1861 г. и с нея действа в Беломорска Тракия и Родопите. През
1866 г. се среща в Италия с Джузепе Гарибалди и двамата сформират
народна дружина от 220
италианци и 67 българи.
С нея участват в Критското въстание през 1866
– 1869 г. През 1869 г. се
връща в България и пак
събира чета, наречена
Първа българска революционна дружина „Защита”.

През Руско-Турската
война е в Родопите с отряд от 3000 души, с които участва в потушаването на инсценирания
от турското правителство със съдействието на
английското правителство Родопски мюсюлмански метеж, ръководен от британския агент
Сенклер.
Петко Войвода е произведен в чин капитан
от руската армия и е награден с орден за храброст. Участва дейно в
комитетите „Единство”,
организирали съпротивата срещу несправедливите решения на Берлинския конгрес.
През 1880 г. се установява във Варна, където
работи като касиер в
банка, после като адвокат. Той е преследван и
арестуван заради русофилските си убеждения
като опозиционер на
режима на Стамболов и
е измъчван и интерни-

ран в Трявна за 5 години. Той е един от основателите и зам. – председател на дружество
„Странджа” във Варна,
обединяващо българските бежанци от Одринска Тракия. Изтерзаният от мъчения, интриги
и партизански борби
родолюбец умира през
1900 г. на 56 години. Погребан е в централните
гробища, до автогарата
във Варна.

Въ прек и м ногото
парадиращи с патриотизма и родолюбието си организации,
нито една не се сети
да почисти, освежи
буквите на паметниците в сем ейната
гробница на капитан
Петко Войвода.
Поклон пред паметта
на великия българин Петко Войвода.
Мильо Йочев.
Стария войн

ÏÏ
“Ïúòíè÷åñêè
ïðåâîçè” ÅÎÎÄ
ãð.Äîáðè÷
пожелава на своите служители
и клиенти крепко здраве,
семейно щастие и
професионални успехи през
новата 2013 г.

Валентин Василев - управител

