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Äà ïîãîâîðèì çà èçêóñòâîòî!

Клуб “Хинап”, с председател Димка Малева, изслушва редовните лекции на Людмила Петрова за
изкуството.
Фото: Магдалена ВЪРБАНОВА
На 23 януари 2015 г. се
състоя една интересна инициатива, която си струва
да се представи. Това е поредният петъчен ден, в
който клуб “Хинап”, с ръководител Димка Малева,
се събира на своите сбир-

ки, посветени на архитектурата и историята на
Древен Египет.
Лекцията бе подготвена от Людмила Петрова, със съдействието на
отдел „Заемна за възрастни” към библиотеката

на НЧ “Паисий Хилендарски-1870” гр.Балчик.
Интересни теми от историята, литературата,
ге огр а ф и ят а и др у ги
об ла ст и н а зна ни ет о,
придружени с обсъждания в приятелски кръг,

библииотеката възнамерява да организира и
с всички групи, на които ще им бъде интересно да научат нещо ново
и интересно.
Магдалена
ВЪРБАНОВА

ÏÎÑÅÂÈÒÅ Â ÐÅÃÈÎÍÀ ÑÀ Â ÌÍÎÃÎ
ÄÎÁÐÎ ÑÚÑÒÎßÍÈÅ
За това увери доц. д-р Галина Михова - завеждаща отдел селекция на зърненожитни култури към Добруджанския земеделски институт Генерал Тошево
Към момента няма опасения за проблеми при
зърнено-житните култури, заяви пред журналисти доц. д-р Галина Михова - завеждаща отдел селекция на зърнено-житни
култури към Добруджанския земеделски институт
Генерал Тошево. Тя посочи, че, въпреки че в края
на декември имаше известни колебания на температурите, при сортовете на
института няма измръзване. „Искам да подчертая,
че всички те са много добре адаптирани към условията на България, към
микроклиматичните условия, които се обуславят в
страната и са с много високо ниво на устойчивост
на всички стресови фактори както на студ, така и на
суша. Мисля, че има съвсем реална възможност да
презимуват успешно, защото поне в региона на

Добрич посевите бяха засети сравнително навреме“, каза тя. Посевите са
успели да навлязат във
фаза „братене“, да се закалят, което е една сериозна
предпоставка и за успешно презимуване. Температурите достигнаха до минус 16 градуса, но, въпреки това не очакваме проблем, тъй като сортовете,
поне създадените в регионалните звена на ССА,
спокойно могат да преживеят такава стресова температура, каза доц. Михова. И подчерта, че няма
проблем и при ечемика,
който е култура с малко
по-ниско ниво на студоустойчивост, въпреки че той
умее да компенсира. Посевите поне в региона на Добруджа са в много добро
състояние и не очакваме
проблеми, заяви селекционерът.На зърнопроизводителите тя препоръчва

при благоприятни условия непременно да обследват за нападение от полски мишки, което се оказа
много сериозен проблем
тази година, защото много
от пролетните предшественици не бяха прибрани навреме, което благоприятстваше развитието на популацията на полевката.
Така че, желателно е да се
обследват посевите и да се
вземат конкретни мерки.
Критичният момент е около две колонии на декар.
„Като цяло сумата от валежите в последните дни
не е много по-различна от
средните многогодишни
данни за региона. Вярно,
че за 24 часа се изсипаха
60 литра на кв. м и почвата е достигнала нивото на
една пълна полска влагоемност и малко трудно попива тези дъждове, но, не
бих казала, че имаме удавени полета. Поне към мо-

мента. Това ще можем да
видим след няколко седмици, но не очаквам сериозни проблеми. На места, където водата се събира неминуемо ще пострадат посеви, но процентът е незначителен, поне към момента“, каза доц. Михова.
Тя припомни, че основна
задача на отдела е селекция на нови сортове пшеница, тритикале, ечемик и
твърда пшеница. Селекцията на нашия институт е с
най-голям дял от засетите
площи в България. Преобладаващите сортове, които се сеят в България са
именно селекция на института. Към момента, на семепроизводните полета са
засети 15 сорта пшеница,
които тази година ще се
предлагат на зърнопроизводителите, а в начална
схема на зърнопроизводство има 50 сорта зърненожитни култури.
НДТ
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Състезателката на „Изида” - Михаела Йорданова
игра финал в първия за годината регионален турнир
по тенис за момичета и
момчета до 10 години, съобщиха от клуба. Надпреварата се проведе на кортовете на тенис център

„Томси” в Бургас, а в нея
участваха общо 20 деца от
10 клуба.
В първата си среща тенисистката от добричкия
клуб надделя трудно с 4-3
гейма, след като й се наложи да спаси мачбол при 0-3
гейма в полза на съпернич-

ката й Емилия Любенова от
Ямбол. В тайбрека Михаела Йорданова отстъпваше
с 0-4 точки, но в крайна сметка спечели решителната
част със 7-5. Във втория
кръг възпитаничката на
„Изида” отстъпи с 1-4 пред
Венета Генчева от столичния клуб „Диана”. Неубедителното начало на състезателката на Изида я мотивира да покаже най-доброто от себе си до края на надпреварата. В третия си
мач М.Йорданова надделя
с 4-0 над Емма Фантусис от
„Черно море Елит”.
Последва пряк мач за медалите и нова победа с 4-1

над поставената под №1 в
турнира Никол Баева от
„Черноморец” (Бургас). В
срещата за класиране на финала 10-годишната Михаела взе реванш от Венета
Генчева, като този път резултата от 4-1 гейма бе в нейна полза. На финала Анастасия Николова от Темпо и
Михаела Йорданова от
„Изида” предложиха красив
мач на много високо ниво,
като двете показаха богат
арсенал от удари. Купата на
„Томси” при момичетата
спечели Николова, а при
момчетата Филип Петров от
„Черно море Елит”.
Топ новини Добрич

Община Балчик изпълнява проект “РибАртфест Балчик” по Оперативна
програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013 г., мярка BG MIRG SHK-B/2-2.2-008, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
рибарство. Стойността на проекта е 207 548,30 лева без ДДС със срок на
изпълнение 11 месеца.
ОБЩАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА еподобряване качеството на културните
ресурси на Община Балчик, с цел тяхното цялостно оползотворяване.
Това се осъществява чрез обновяване и модернизиране на сградата на
НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ и ежегодно организиране на РибАртфест
Балчик, допринасящ за развитието на устойчив градски ареал.
В НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ са подменени зрителните столове
(400 броя) и завесите, предстои подмяна на осветлението, озвучаването, както и
да бъдат доставени мултимедия екран, мултимедия - камера и мултимедия
проектор. В рамките на няколко дни беше проведен форум на изкуствата и
риболова като в сградата на Общинска администрация Балчик, бе подредена
фотоизложба, посветена на риболова, бяха прожектирани филми, описващи
различните аспекти от живота на рибарската общност, подредена бе и изложба с
находки от бита на рибарите от древността до днес (от фонда на Исторически
музей). Жителите на община Балчик имаха възможност да дегустират местна риба
и да се насладят на прекрасната музика, изпълнена от певчески състав.
Осъществяването на проекта насърчава диалога и подкрепата за местната
рибарска общност, осигурява активното ]• участие в популяризирането на
туризма един от двата структуроопределящи сектори на Община Балчик.
Форумът допринася за интеграцията на рибарския сектор във
всекидневния живот на общината, подчертава богатата история на риболова в
региона, както и насърчава потреблението на местна риба.
Тази публикация е създадена в рамките на проект “РибАртфест
Балчик”, който се осъществява с финансовата помощ по Местна стратегия за
развитие на Местна инициативна рибарска група Шабла-Каварна-Балчик, чрез
Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за рибарство.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Балчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Балчиклии се представиха успешно на ежеседмичния турнир
във Варна в Двореца на културата и спорта по тенис на маса.
Естествено първото място извоюва Борис Червенков, третото място бе
за Иван Евтимов, на пето място се класира Красимир Михайлов, а на девето
- Валентин Златев. Браво, юнаци, дерзайте! Балчик се гордее с Вас. /Б.Т./

Îòêðèâà ñå èçëîæåíèåòî “Áîðñà
çà ñåìåíà è ïîñàäú÷åí ìàòåðèàë”

В Добрич за 21-и пореден
път календарът на селскостопанските прояви в България
ще открие специализираното изложение „Борса за семена и посадъчен материал”. Форумът ще продължи до 7 февруари. През петте дни земеделските производители ще
имат възможност да направят
своя избор и да си осигурят
най-добрите продукти за сеитбена кампания 2015 г. Над
65 фирми от страната и чужбина са заявили участие.

Този форум се е утвърдил
като своеобразен център, както за излагане на българската
продукция, така и за ползотворни контакти между семепроизводители и търговци. Интересът към изложението се
превръща в стимул за българските производители на семена и посадъчен материал - да
предлагат най-доброто от своите продукти и всяка година
да се стремят да бъдат конкурентноспособни на пазара.
Нетрадиционн о, наред с

предлагането на семена, посадъчен материал и торове,
на изложението ще бъде
представена и селскостопанска техника. През дните
на изложението фирми от
агро сектора ще представят
най- новите си продукти.
Официалното откриване бе
в 10.00 ч. в СК „Простор“
Добрич.
Вечерта
на
3.02.2015 г. бяха връчени
традиционните награди на
Добрички панаир АД.
/Б.Т./

Áàë÷èê ùå ó÷àñòâà íà òóðèñòè÷åñêî
èçëîæåíèå â Áåëãðàä

Община Балчик ще участва в 37-то издание на Международния панаир на туризма /ETTFA/ в Белград ,
Сърбия. На информационен
щанд от 12 кв. м. ще бъдат
изложени рекламни материали от хотелиери, сдруже-

ния по туризъм и туроператори.
Панаирът ще се проведе
от 19 до 22 февруари 2015
г. Това е най-голямото туристи ческо събитие в Югоизточна Европа, на което
присъстват изложители от
цял свят. Форматът на провеждане предоставя отлични възможности за полезни
бизнес контакти между изложителите, промотиране
на разнообразни продукти,
програми и оферти пред
професионалисти и широ-

ката публика.
Община Балчик кани всички представители на туристическия бранш, които желаят да бъдат представени
на Международни я панаир
на туризма в Белград, да
предоставят рекламни материали в администрацията до
16.02.2015 г.
Повече информация за
Международен панаир на
туризма (ETTFA) – Белград
, Сърбия можете да намерите на тел. 057971087 и
email: tic@balchik.bg.

