В ОБЩИНАТА

Áåñàðàáñêèòå áúëãàðè
îáè÷àò äà ÷åòàò

Димитър Боримечков (български поет и издател на вестник) в град Тараклия
и Надежда Танова (директор на библиотеката в град Тараклия са сред ученици
- приятели на книгата.
Фото : Д. БОРИМ ЕЧКОВ
В Районната публична ученика от горните кла- ите страници, елементибиблиотека /РПБ/ в най- сове /14-19 години/. Те те на словореда, четящибългарския град в Беса- представиха свои работи те хора и пр. Жюрито бе
рабия – град Тараклия, по дадената тема. Глав- затруднено, защото засе проведе конкурс на те- ното условие бе създава- щитата на представянима: „Книгата и аз – най- нето на видео и фотока- те произведения бе раздобри приятели”. В кон- дри, където книгата да е горещена и интересна.
курса взеха участие 12 „главен герой” – със сво- Най-добрите получиха

грамота и приз за участие. Изпъкнаха най-вече
учениците от Гимназия
№ 3. Радваща е оценката
на директора на РПБ –
Тараклия – г-жа Надежда Танова, която бе организатор на бесарабските българи за участието им в Първия международен форум „Българско наследство” Балчик,
2015 г.: „ Конкурсът е още
една разновидност на
иновационния подход в
културната дейно ст на
нашата библиотека. Целта е да се възпитава любов към книгата, четенето и да се обръща сериозно внимание на библиотеките, които могат и
помагат на всички, без
изключ ения ”. /Б.Т./
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Добър сезон очакват във
Добър сезон очакват във
Ваканционно селище „Бялата лагуна”. След старта
през юни 2015 в комплекса
са посрещнали 6200 туристи, съобщи управителят
Йовка Страшилова. Сега
курортът очаква резултат
от класация на Българската агенция за инвестиции.
За десети пореден път на
10 февруари ще бъдат връчени годишните награди
"Инвеститор на годината".
В Областна администрация
Добрич, постъпи единствено предложение на община
Каварна за „Бялата лагуна”.
Ваканционното селище е
съвместна инвестиция на
собственика на ваканционния обект - "Албена" АД и
международната туристическа компания „Томас Кук

Скандинавия", която възлиза на стойност над 40
млн. лева. Мащабните инвестиции започнаха още
преди две-три години, припомня Страшилова. Легловата база, инфраструктурата, ресторанти и басейни
вече са на лице.
Повишена е и популярността и то не само на скандинавския пазар, но и на румънския и българския. За
тази година се очаква ръст
на туристите до 10 хиляди.
10% от почиващите са български туристи и 50% от
скандинавските страни. Курортът ще отвори по-рано
тази година, каза Йовка
Страшилова.Комплексът
ще е готов за откриване на
сезона на 29 април за Великден. Скандинавските гости
ще пристигнат на 22 май.

В първите две кседмици
на май месец ще се проведат и два семинара по Йога. Освен с добре развитата си леглова база ваканционното селище ще радва
туристите и с добра храна
убедена е Страшилова.
Двата ресторанта и два бара ще бъдат на разположение на гостите. Сред предвидените за годината подобрения е и строежа на детска площадка на площ 200
кв. метра. Албена АД предвижда инвестиция от 500
хил. лв за спортни и детски
площадки, както и за още
един басейн и водни пързалки. „Бялата лагуна” ще
продължи да се развива като семеен клубен комплекс.
Ще функцио нир ат три
клуба- детски, тинейджърски и клуб за срещи. Проблемни за сега остават обслужващите кадри, признава управителят. Все още
има свободни работни места за сервитьори, за камериерки, за готвачи, бармани и за спасители. Комплексът разполага с 226 студия и апартаменти на първа линия и 70 в паркова зона. Ваканционно селище
„Бялата лагуна" се определя като двигателят за увеличаването на скандинавс-
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Наркотици в Балчик
На 17 февруари, около
14:30 часа е извършена проверка на частен имот находящ се по ул. „Иван Вазов”
в град Балчик. В хода на
проверката са открити и иззети по надлежния ред суха
тревна маса с общо тегло 18
грама. При извършения полеви тест, сухата тревна маса реагира на наркотичното
вещество марихуана. С полицейска мярка за срок от
24 часа са задържани Д.П.
(16 г.) и Г.А. (20 г.), и двамата от град Балчик. Работата
по случая продължава по
описа на РУ МВР Балчик.
Кражба на джанти
На 2 февр уари в РУ
МВР Албена се тъжи 42-годишен жител на с. Оброчи-

ще. По данни на тъжителя
на 28 януари неизвестен извършител е извършил кражба на два броя гуми с
джанти от автомобилна платформа. На 17 февруари
след проведени оперативно
издирвателни мероприятия
са установени извършителите на деянието. С полицейска мярка за срок от 24
часа са задържани Б.Б. (23
г.) и М.М. (21 г.), и двамата
от с. Оброчище. Работата по
случая продължава по описа на РУ МВР Албена.
Претърсване на
балчишки апартамент
На 22 февруари, при извършено претърсване и изземване в апартамент в
гр.Балчик, от служители на
РУ Балчик са намерени и из-

зети две пакетчета със суха
кафяво-зелена тревна маса с
общо тегло 14,7гр., която при
направен полеви тест реагира на канабис. Срещу обитателя на жилището П.С., на 27
г. е образувано бързо досъдебно производство.
Неправоспособен
шофьор и с канабис
На 22 февруари, около
19.30 часа, служители на РУ
Албена, при проверка на л.а.
„Форд”, с водач С.И., на 25 г.,
неправоспособен и пътник:
В.В., на 21 г.,в който е открито полиетиленово пликче със
суха тревна маса, с тегло 0,5
грама, реагираща на канабис.
По случая е образувано бързо досъдебно производство, а
лицето езадържано с полицейска мярка за срок от 24 часа.

ките туристи не само в региона, но и за цялото северно Черноморие.
През активния туристически сезон бяха посрещнати гости от четирите скандинавски страни - Швеция,
Дания, Финландия и най-вече Норвегия.Реализираният проект осигури 200 работни места, което значително намали нивото на безработицата за града и региона. По 700 души на ден са
посрещани в комплекса.Сред най-интересните
предложения на комплекса
са роял-апартаментите. За
първи път в България има
подобен тип апартаменти с
частен басейн пред стаята на
туристите. „Бялата лагуна”
е харесана и от младоженци
за сватбения им ден. Първата сватба на българска новобрачна двойка е още през
май. За септември са планирали тържеството си и румънски младоженци.
Не без основание община Каварна е подала номинацията и Ваканционно селище „Бялата лагуна" може да бъде определено, като най-значимият осъществен проект в община Каварна за 2015 г.
Севдалина САРАНДЕВА
и Стефан КАЛЕВ
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Балчишките баби
правят се на млади,
с белите капели,
сякаш са модели.

Лазят, лягат, стават,
кротко се протягат,
кораби и риби
във тях оживяват.

Вече всички знаят,
как Балчик играят,
че сме многолюдни,
приказливи, шумни.

В спортен клуб се сбират
и от спорт разбират,
де ги със тояжки,
с топки, ленти, пражки.

Леля Николина
със око намига,
бабите – медузи,
зачервили бузи.

Красота да носим
вред, където идем.
Да сме живи, здрави,
по душа корави.

По площадки тичат,
в спорта се увличат,
ходят из страната,
с програма богата.

Весели моряци –
все отбор юнаци,
капитан си има,
туй е нашта Дима.

Де, баби, де,
правят се на млади, леле,
де, баби, де,
палави и луди.

Годишното събрание позитивно. Общо е мне- седателя Руска Георгиена Спортен клуб „Здра- нието , че нямаме клуб- ва и на ревизионната ковец” бе проведено на 14 на база и ползваме зала мисия бяха представени
февруари – Деня на ви- за репетиции, предимно всички положителни и
ното и любовта – Три- в ОУ „Св.Св.Кирил и Ме- отрицателни страни на
фон Зарезан, в ресто- тодий” Балчик. Гост на многогодишната дейсъбранието бе Ангел Съ- ност на СК „Здравец”.
рант „Морско око”.
Руска Георгиева си даПрисъстваха всички бев, председател на ОбС
членове на клуба – 60 на пенсионерите в Общи- де отвод от председателското място, по лични
гимнастички от Третата на Балчик.
Той от първо лице се причини. По предложевъзраст. Дневният ред
беше стегнат и даде въз- запозна с климата на ние на няколко гимнасможност на всеки да взе- клуба и в своето изказ- тички избрахме с мноме отношение по дейно- ване обеща, че ще внесе зинство Ани Първанова
стта на клуба. На събра- няколко положителни за председател на клуба,
нието беше и мястото, промени за подобряване а тя с желание прие нокъдето всеки можеше да на дейността на „Здра- вия си ангажимент.
Пенка ДИМИТРОВА
се изкаже и критично, и вец”. В доклада на предÒóðèñòè÷åñêà àãåíöèÿ “Ìàíîâ-ÅÍ”
ãð. Ïàçàðäæèê, óë. “Öàð Ñàìóèë” 10
www.manov-bg.com

Ви предлага
С благословението на Негово
Високопреосвещенство
Варненския и Великопреславски МитрополитГ-н, г-н Йоан
Е Д НО ПЪ ТУВ А НЕ

ДОР У М Ъ Н И Я

Мощите на св. Петка, гр. Яш – Молдовските манастири - Брашов –
курорта Синая - - Замъка на Граф Дракула – Букурещ "Малкия Париж"
Тръгване на 02.04.2016 - събота - в 00:05 ч. от гр. Варна.
1 ДЕН: 02.04.2016, събота. Отпътуване от Варна. Пристигане в гр. Яш по обяд на същия ден.
Посещение на Манастира „Голиа“ и посещение на древната църква „Три Светители“, където
първоначално сабили положени мощите насв. Петка. Посещение на Митрополитската катедрала
„Сретение Господне“ и поклонение пред мощите на Преподобна Параскева-Петка, велика застъпница навярващите християни, покровителка надома. Участие във Вечернята. След това настаняване в хотел в град Яш. Нощувка. /1/
2 ДЕН: 03.04.2016, неделя. Закуска. Участие в св. Литургия на Кръстопоклонна Неделя в
Катедралата „Сретение Господне“ в гр. Яш. За подготвилите се – възможност за приемане на св.
Причастие. Отпътуване за манастира „Нямц“, който е създаден от трима български монаси,
побегнали отстолицата Търново във времето на османското завоевание: презХV-ХVІ в. манастирът е своего-рода наследник на Търновската книжовна школа. Отпътуване за манастира „Агапия“, който е един от най-големите в православния свят, с около 500 монахини - не е преставалда
съществува през цялата социалистическа епоха! Църквата е построена в 1642 г. Тук се намира
старинна византийскаикона на Богородица отXIVв., подарена от византийския император Йоан
Палеолог VIII. Отпътуване за манастира „Сихастрия“,основан през 1650 г. Църквата е посветена
на св. БогоотциЙоаким и Анна, изографисвана от монах Ириней, който е изографисал и иконата
Умиление Богородично. Връщане в Манастира „Нямц“ и настаняване в хотелскатачаст на манастирския комплекс.Нощувка. /2/
3ДЕН: 04.04.2016, понеделник. Закуска. Отпътуване за град Брашов. Туристическа програма в
средновековния Брашов:Общинския площад със сградата на Старото кметство; Чернатацърква –
най-голямата готическа катедрала в Източна Европа; българската църква „Свети Никола”; Порта
„Екатерина” и Порта Шкей”. Отпътуване за курорта Синая и настаняване в хотел. Нощувка. /3/
4 ДЕН: 05.04.2016, вторник. Закуска. Туристическа програма в Синая – планински град и
курорт, наричан още „Перлата на Карпатите”, Посещение на Кралския дворец, поклонение в
Синайския манастир. Отпътуване за гр. Бран. Посещение на замъка „Бран” известен още като
Замъка на Дракула. Връщане в Синая. Нощувка. /4/
5 ДЕН: 05.04.2016, сряда. Закуска. Отпътуване за гр. Букурещ - град на контрастите, един от
най-големите градове в Централна и Източна Европа, известен още като “Малкия Париж”.
Панорамна автобусна обиколка на града: Триумфалната арка; Музей на селото (един от найголемите етнографски комплекси в Европа, представящнад 300 сгради, характерни за различните области на Румъния – дървени къщи, църкви, воденици, мелници); сградата на Атинеума,
Народния театър, Университета, площада на Революцията, Кралския дворец, църквата Крецулеску, Парламента - втората по големина административна сграда в света след Пентагона,
Патриаршеската църква с мощите на св. Димитър Басарбовски, покровител на града. Посещение на старата, историческа част на града - пеша: Княжеската църква, останки от княжеския
дворец, крепостта Букурещ, дала името на града, Манук хан, улица Габровени, Смърдан,
Липскани. Обиколката свършва до 15:00 ч. С предварителна регистрация, влизане в Палатата
на Парламента - втората по големина административна сграда в света след Пентагона, построена
на площ от 45 дка при управлението на Николае Чаушеску. Отпътуване за Родината.
ЦЕНА 295 ЛВ. Цената включва:Транспорт с комфортен автобус; 1 нощувкa със закускa
в гр. Яш в хотел 2/3*, 1 нощувкa със закускa в хотелската част на манастирския комплекс
„Нямц“, 2 нощувки със закуски в курорта Синая в хотел 2/3*; Туристическа програма в Яш;
Туристическа програма в Молдовските Манастири; Туристическа програма в Брашов; Туристическа програма в Синая; Туристическа програма в гр. Букурещ; медицинска застраховка;
екскурзоводско обслужване. Цената не включва: входни такси за туристически обекти:
Замъка на Дракула – 30 LEI за възрастни, 7 LEI за ученици; Двореца на Пелеш – 20 LEI за
възрастни, 5 LEI за ученици; Вход за Музея на селото - 10LEI за възрастни, 2,5LEI за ученици;
Вход за Природонаучния музей - 6 LEI за възрастни; Вход за Палата на Парламента - 25 LEI за
възрастни, 13 LEI за деца.
за записвания: отец Стойко 0898 / 911-439

