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Извършва хидроизолация на покриви по всички технологии, ремонт на
покриви, монтаж на конструкции, монтаж на улуци, водосточни тръби,

монтаж на ламарина, битумни керемиди, ондолин, монтаж на гипс
картон, на теракот и фаянс;довършителни работи

За всички дейности отстъпка от 10 %,
с договор и гаранция

Òåë: 0899 175 266
0887 716 779

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !

/4-4/

Фирма “Хаджиев” гр. Добрич

Çäðàâåé, ôåñòèâàë!
Лято е. Лъчезарно,

пъстроцветно и краси-
во, изпълнено с прекра-
сни преживявания,
творчески устрем и
вдъхновение, с много
срещи и нови приятелс-
тва. Много се зарадвах-

ме, когато получихме
покана от гр. Дряново
да участваме в Х наци-
онален пенсионерски
фестивал „От дума на
дума, от песен на пе-
сен”, който по традиция
се провежда в Дряновс-
кия манастир.

Тази манастирска
клисура има древна
история. Средновеков-
ната обител „Св. Ар-
хангел Михаил” е ос-
нована по времето на
цар Калоян, а през вре-
ме на петвековното
турско робство манас-
тирът е бил пазител на
българския дух. На 29
април 1876 г. в Дряно-
вския манастир влиза
четата на поп Харитон
и Бачо Киро – първият бун-
товнически отряд в търно-
вски окръг и в България.

Обградени от турците,
те водят деветдневна бит-
ка и повечето загиват за
свободата на отечеството.

Храмът е без стенопи-
си, с пробит от куршум
потир и дупки от турс-
ките шрапнели в зидове-
те, оставени така, за да
напомнят за героично-

то минало. Благодарни-
те потомци издигат паме-
тник – костница в памет
на загиналите въстаници.
Интересна е камбанари-
ята на храма, направена
във възрожденски дух,
напомняща църквите на

Кольо Фичето.
За нас беше голямо

удоволствие да пеем ху-
бавите патриотични пе-
сни за родината на тако-

ва свято място, където
земята още тръпне от
пролятата кръв.

Величествените ска-
ли, надвесени над оби-
телта, поемаха ехото от
стотици гласове на бело-
косите изпълнители, до-

шли от Балкана, равни-
ната и морето. Ние по-
лучихме най-много ап-
лодисменти и възхище-
ние. Чуваха се възгласи:
„Браво, Балчик!”. Бяхме
горди, че разнасяме сла-
вата на Белия град и мо-

Общински пенсионерски хор с диригент
Т.Тодоров, акордеон - Ив. Малев.           Фото: Ю.Казаков

Мъжката формация към Общинския пенсионерски хор
Фото: Ю.Казаков

рето. Кулминацията бе-
ше, когато на фестивал-
ната сцена запяха наши-
те „момчета” – мъжка-
та формация към Об-

щинския пенсионерски
хор. Тези сърцати и все-
отдайни певци дадоха
всичко от себе си. Само
за няколко репетиции
успяха да се подготвят.
Художествения ръково-
дител на хора г-н Тодор

Тодоров със своя висок
професионализъм и хъс
за работа не жалеше си-
ли и време да издигне ни-
вото на музикалното ни
възпитание по-високо.

Благодарим ти, учите-
лю, радваме се, че те
имаме. Благодарим и на
акордеониста ни Иван
Малев, който проявява
голямо старание, тър-
пение и толерантност.

А ние ще продължа-
ваме да пеем, защото
песента облагородя-
ва, възвисява, прави
ни по-добри и душев-
но по-богати.

Както е казал наро-
дът: „Който пее, зло
не мисли”, а сърцето
трябва да се дарява с
песен.

Ще пеем и на 6 ав-
густ от 9:30 ч. в чита-
лище П.Хилендарски
на Фестивала на хора-
та от златната възраст.
Нека всички се почу-
встват поканени.

От името на само-
дейците от Общинс-
ки я  пе нсионерс ки
хор изказваме голяма
бл а год а рност  к ъ м

кметското ръководс-
тво и към председа-
теля на Общинския
съвет на пенсионери-
те в гр. Балчик, които
ни съдействат и оказват
финансова подкрепа.

Тодорка ХАРИЗАНОВА

Åäíîêðàòíà ïîìîù çà
ïúðâîêëàñíèöèòå

С Постановление на
Министерски съвет №
130 от 20.05.2011г. е оп-
ределена еднократната
помощ за ученици, за-
писани в 1-ви клас на
държавно или общинс-
ко училище, за покри-
ване на част от разхо-
дите в началото на учеб-
ната 2011-2012 година,
съобщи Евдокия Велико-
ва, директор Дирекция
«Социално подпомага-
не» община Балчик. 150
лв. е еднократната фи-
нансова помощ, която
ще получат учениците.

Целевата помощ за

ученици се отпуска по
реда на Закона за семей-
ни помощи за деца. Тя
е за семейства, чиито
деца са записани в пър-
ви клас за първи път, и
чиито средномесечен
доход на член от семей-
ството за предходните
12 месеца, е по-нисък
или равен на 350 лв.
Молбите се подават в
дирекции „Социално
подпомагане” по посто-
янен адрес до края на
месец септември. Към
тях се прилагат удосто-
верение за брутните ме-
сечни доходи на семей-

ството за предходните 12
месеца, предхождащи
месеца, през който е по-
дадена молба-деклараци-
ята; удостоверение, от
учебно заведение, че де-
тето/децата е записано в
първи клас; за справка:
удостоверение за ражда-
не и лични карти .

Молби - декларациите
се приемат от понедел-
ник до петък, непрекъс-
нато, в обособената
приемна на първи етаж
в Дирекция „ Социално
подпомагане” община
Балчик, с работно време
от 09.00ч. до 17.00ч

Îò 1-âè àâãóñò ñå ïðèåìàò ìîëáè
çà îòîïëèòåëåí ñåçîí 2011/2012ã.
Дирекция “Социално

подпомагане” Балчик за-
почва прием на молбите
за целева помощ за отоп-
ление за зимния сезон.
Срокът за получаването
им е за времето от ноемв-
ри 2011 до края на март 2012
година. Със заповед на Ми-
нистъра на МТСП е опре-
делен месечният размер на
целевата помощ за отопли-
телен сезон - 57,92 лв.

В молбата-деклара-

ция, желаещите да по-
лучат помощи трябва
да заявят с какво гори-
во ще се отопляват  -
топлоенергия, елект-
роенергия, твърдо го-
риво или природен
газ. Семействата, кои-
то използват отопле-
ние като енергия ток
и парно, при подава-
не на молба-деклара-
цията трябва да пред-
ставят и последната

платена фактура.Мол-
би - декларациите се
приемат от понеделник
до петък непрекъснато
в обособената  прием-
на на първи етаж в Ди-
рекция „ Социално по-
дпомагане община
Балчик, с работно вре-
ме от 09.00ч. до 17.00ч
и по населените места
по предварително ут-
върден ежемесечен
график .

ÕIX Ìåæäóíàðîäíî
ñïåöèàëèçèðàíî èçëîæåíèå

- “Ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî è
âñè÷êî çà íåãî”

ХIX-то Междунаро-
дно специализирано из-
ложение „Селското
стопанство и всичко за
него“ ще се проведе от
30 август до 3 септем-
ври 2011 г. в спортен
комплекс „Простор“ гр.
Добрич.

Месец преди откри-
ването над 140 фирми
са заявили участие.
Сред тях са традици-
онни участници, нау-
чни институти и мно-
го фирми които за
първи път ще се пред-
ставят на изложение-
то. Като организатори
отчитаме засилен ин-
терес на  фирми пред-
лагащи семена, торо-
ве и препарати. Ще
участват търговци на
товарни и леки авто-
мобили, търговци на
земеделска техника и
аксесоари към тях /
гуми, масла/. Дирек-
тно ще участват фир-
ми от Гърция, Румъ-
ния, Русия и Холан-
дия. За първи път на
изложението ще уча-
ства фирма със
свръхлеки самолети и
оборудването им с
апаратура за ултрама-
лообемно пръскане.
Министерството на

земеделието и храни-
те ще имат информа-
ционен щанд, на кой-
то ще представят Про-
грама за развитие на
селските райони. Екс-
перти от министерство-
то, представители на
държавен фонд „Земе-
делие“ и Областна слу-
жба  съвети в земеде-
лието ще информират
заинтересованите по та-
зи програма.

Българо-румънски
щанд Bu.Ro.Coop на
изложението ще стане
възможен в рамките на
проект „Търговските
палати на България и
Румъния за трансгра-
нично сътрудничест-
во“, по който работи
ТПП-Добрич. Ще уча-
стват със щанд Посол-
ството на Република
Полша – Отдел за про-
моция на търговията и
инвестициите.

От тази година Ме-
ждународното специ-
ализирано изложение
„Селското стопанство
и всичко за него“ ще
има съпътстваща кул-
турна програма. Все-
ки ден изложители и
гости ще имат възмо-
жност да се насладят
на изпълненията на

най-добрите фолклор-
ни оркестри на гр. До-
брич. Всеки панаирен
ден ще завършва с кон-
церт на специално изг-
радена сцена, разполо-
жена непосредствено
до входа на зала „Доб-
ротица“. Последовател-
но в четирите дни ще се
представят музиканти-
те от оркестър „Мело-
дия“, „Траяна“, „Доб-
руджански авлиги“ и
„Извор“. Целта  е, ос-
вен панаирен, обликът
на изложението да се
допълни и като култу-
рен. Идеята за съпътст-
ващата културна прог-
рама е на Добрички
панаир и радио „Добру-
джа“. За реализацията
тази година спомагат
благодетели от цяла До-
бруджа – хотел „Отдих“
гр. Каварна, „Елит – 61“
Иван Иванов гр. Ген. То-
шево, ЕТ „Тошко Геор-
гиев – Тера“ с. Карапе-
лит, ЕТ „Ренесанс Ки-
рил Жендов“ с. Круша-
ри. Идеята на Добрички
панаир е културната про-
грама да се превърне в
традиция и всяка годи-
на пред изложители и
посетители да се предс-
тавят изявени добру-
джански изпълнители.




