В РЕГИОНА

Èçëîæáè ñ êàðòèíè îò ôîíäà â
Õóäîæåñòâåíàòà ãàëåðèÿ
През зимните месеци,
балчиклии и гости на
града, могат да видят в
залите на Художествената галерия интересни
експозиции. В изложбите са представени творби, които са част от
фонда на галерията и
скоро не са били показвани.
Във фоайето посетителите могат да видят
Балчик – в картини, рисувани през 60-те години на миналия век от художници като Петко
Абаджиев, Никола Танев, Тодор Балев и Марко Монев. Пленил сърцата им завинаги, Белият град е станал тяхно
вдъхновение и те ни го
представят, какъвто го

обичаме - величествен
и красив, многовековен,
сгушил в своите баири
къщите и изпъчил гордо осанка с белите си
скалисти хълмове. Никола Даскалов - художникът, чието дело е оформлението на вътрешния
интериор на галерията е
посветил цял цикъл от
картини на града, наречен „Старият Балчик”.
Разположени в едното
крило на фоайето, творбите му впечатляват с
простор и светлина, излъчват невинност с простотата на линиите си, с
меките си нюанси и нежни тонове. Показват
ни Балчик уютен, земен
и приветлив.
В една от залите е пре-

дставен Балчик и през
погледа на местните автори, повечето - наши
съвременници. Те са Валентин Шалтев, младите
автори Петя Денева, Генади Гавраилов и Златил
Йотов, покойните Асен
Петков и Генчо Харизанов, Николай Савов със
своята дървена пластика
„Благовещение” и утвърдените Георги Горчев и Иван Чернев.
Подредени творби от
фонд графика, също са
част от настоящите експозиции - пейзажи, портрети и фигурални композиции изпълнени в различни графични техники.
Сред авторите са Иван
Чернев от Балчик, Христо Градечлиев, чието име

носи художествената галерия в неговия роден
град – Каварна, големият български художник
Петър Чуклев, както и неговият преподавател,
който е един от най-интересните и значими художници на миналия век –
Веселин Стайков.
В последната експозиция се акцентира върху
българското съвременно
изкуство от 80 – те години
на XX век. В нея се отличават имената на Светлин
Русев, Генко Генков, Иван
Б. Иванов, Едмонд Демерджиян, Георги Божилов,
Андрей Даниел. Картините са с различна тематика
и отразяват индивидуални
творчески търсения.
ХГ - Балчик

7 ноември - 13 ноември 2013 г. 5

Ìîëáà çà ñòàðè êíèãè
Скъпи съграждани,
Обръщам се към вас, защото Ви познавам и знам, че във всеки балчишки
дом има книги.
В Украйна живеят много бесарабски българи, жадни за българското
слово, прочетено на роден език. Нека им дадем възможност да се докоснат
до него.
Затова Ви моля, всеки, който има възможност и желание, да донесе в
клуба на БСП гр.Балчик стари книги. Клубът е отворен всеки ден от 14
часа.БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
Иванка БЪРЗАКОВА

Äîáðè÷ îòáåëÿçà Äåíÿ íà
íàðîäíèòå áóäèòåëè 1 íîåìâðè

Îáùèíñêèÿò ñúâåò îáñúäè
îïòèìèçèðàíå íà ëèíèÿ ¹1
Съветниците от местния парламент дискутираха на свое заседание от 31.10.2013 г. промяна на
разписанието на автобусна линия №1 в град Балчик, съобщава сайта на администрацията. Подготвената
промяна е в отговор на писмо на граждани, които са недоволни от графика на маршрутката. Според
внесеното предложение последният час от разписанието се променя от 18.15 на 17.45 /от Ново гробище/
и от 18.40 на 18.10 часа /от пл.Рибарски/.
Общинският съвет прие предложената промяна. Новото разписание е обявено на сайта на Общината.

ÎÈÖ Äîáðè÷ ïðåäñòàâÿ íîâèòå îïåðàòèâíè
ïðîãðàìè â Îáùèíà Áàë÷èê
На 11.11.2013г.от 10:30 часа в сградата на Община Балчик ОИЦ Добрич ще
представивъзможностите зафинансиране презновия програмен период. Целта
наинициативата езапознаване напотенциални ибъдещи бенефициентис новите
оперативни програми, приоритетните оси и допустимите дейности за
финансиране.
Експертите от ОИЦ Добрич ще представят пред аудиторията
Оперативна програма (ОП), Развитие на човешките ресурси 2014 2020г.”. Програмата цели да
финансира дейности, насочени към по висока и качествена заетост, намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване, както и модернизация на публичните политики в социалния
сектор. Допустими кандидати за получаване на финансиране по програмата са Министерството
на труда и социалната политика; Агенцията по заетостта; Центъра за развитие на човешките
ресурси и регионалните инициативи; образователни и обучителни организации; организации,
предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, работодатели, общини и райони на общини,
браншови организации, неправителствени организации и др.
На образованието се залага, като на една от приоритетните области на финансиране през новия
програмен период чрез новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж
2014 2020г.” Програмата ще подкрепя инвестиции, водещи до повишаване на качеството на научните
изследвания и образованието. Потенциални бенефициенти по програмата са работодатели, синдикати,
НПО, образователни институции, центрове за кариерно развитие и други.
Врамките намероприятието ще бъде представена и Оперативна програма „Региони врастеж2014 2020г.”
ОбщинаБалчик едопустима,катобенефициент закандидатстване подве отприоритетните осина програмата
- приоритетнаос 4 „Регионална исоциална инфраструктура”и приоритетна ос 5„Регионален туризъм”.
ОИЦ Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната
политика на Европейския съюз,създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа
помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Центърът е създаден от община гр. Добрич в партньорство с Областна администрация област
Добрич, Бизнес-център гр. Добрич, общините Балчик, Каварна и Добричка в изпълнение на проект
«Създаване и функциониране на Областен информационен център - Добрич», финансиран по
Оперативна програма «Техническа помощ», съфинансирана от Европейския фонд за регионално
развитие на Европейския съюз.

Åñåííî ïîñëàíèå
Обичайте есента! Тя е златна, пъстроцветна, богата с плодовете на
човешкия труд.
Обичайте есента! С дъх на жълти дюли и разкошни хризантеми, с
усмивките на грозде-кехлибар.
Обичайте есента! С красивата, синя морска шир, с ласкавата мека
Тодорка Харизанова
топлина, с листопада в старата гора, с хлопките на морните стада.
Обичайте есента! С безкрайните добруджански поля, приютили в бразди дълбоки, плода на
пролетта. И ако пролетните цветя са живи, летните диви, то есенните са най-красиви.
Обичам есента и съм родена в сезона на тази красота. Животът е прекрасен и е прекрасно
да се живее. Обичайте е сента и живота!
Тодорка ХАРИЗАНОВА

Кметът на Добрич - Детелина Николова награждава Стоян Стоянов,
работил 4 години в хотел “Балчик”, служителите на който го поздравяват и
му пожелават бъдещи успехи в танцовото изкуство. Фото: Вилиа ИВАНОВА
В Огледална зала „Нели Божкова” се проведе
общоградско тържество, на което бяха обявени и връчени Годишните награди на Община
град Добрич в областта
на духовната култура.
За културно-просветна дейност индивидуалната награда е присъдена на Стоян Стоянов, колективната на екипа на
„Вила ди Полета”, за театрална дейност са наградени Грациела Бъчварова и Театрално-продуцентски център „Йордан
Йовков”. Награди за музикално изкуство получават Цанимир Байчев и
състав „Антица” с художествен ръководител
Мария Паскалева. Индивидуална награда за танцово изкуство не се при-

съжда, олективната е за
Представителен фолклорен танцов състав „Добротица”. Дружеството
на добричките художници получава наградата за
изобразително изкуство,
Марина.
Константинова за литературно творчество,
редколегията на вестник
„Нова добруджанска
трибуна” за журналистика, Мария Попова за
образование и наука,
Веселина Малчева - за
спомоществователство,
колективната в този раздел е присъдена на Димитрина и Димитър Катранджиеви. Наградата
за млад творец е за Велислава Кирилова. Тази
година Голямата награда за изключителен принос в духовната култура

не се присъжда. По повод юбилеи награди са
присъдени на Български камерен оркестър 45
години, Дружество на
художниците „Ателие
13“ 20 години, Духов
оркестър 50 години, Регионален исторически
музей 60 години, Съюз
на учените в България,
клон Добрич 30 години, Технически университет Варна, Добруджански технологичен
колеж Добрич 25 години, и Художествена галерия 50 години.
Празничният ден започна с тържествен водосвет в православния храм
„Света Троица” и с поднасяне на цветя на плочата на първото взаимно
училище в Добрич.
Ангел РАДИЛОВ

Ïðîåêò çà ðèáàðèòå

На свое заседание днес Общинският съвет даде съгласие Община Балчик
да кандидатства по проект за изграждане на рибарско селище с лодкостоянки
и хелниг за плавателните съдове на рибарите. Проектът е по Оперативна
програма за развитие на сектор “Рибарство” /2007-2013/. След одобрение от
управляващия орган, се очаква да бъдат модернизирани 30 лодкостоянки и
да се обособят 12 места за поставяне на контейнери, в които рибарите да
държат имуществото си.

Ïðîåêò çà áåçîïàñåí òðóä
ñòàðòèðà â "Çàõàðíè èçäåëèÿ"
В най- голямото балчишко предприятие "Захарни изделия-Варна" ЕООД стартира
изпълнението на проект, наречен "По-безопасно, по-здравословно и по-продуктивно място
за работа". Проектът се изпълнява по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013,
като продължителността му е една година. Сумата, която ще се ин вестира в безопасен и
здравословен труд на близо 500- те работници в завода, е на стойност 188 372.50 лева,
като безвъзмездната помощ е в размер на 150 698 лева, съобщи на пресконференция днес
административният директор Мариета Стефанова. С парите по европейската програма ще
бъдат закупени личн и предпазни средства, специ ализирано облекло и оборудван е за
вентилация и климатизаци я. Целта на ръководството на дружеството е да се сведе до
минимум рискът от трудови злополуки и да се оптимизира работния процес. Не на последно
място се отчита и превенцията на професионалните заболявания.
"Захарни изделия-Варна" ЕООД е най-големият работодател в Балчик. Продукцията на
завода е позната не само у нас, а и в още 30 държави, сред които Китай, арабски държави
и Европа. Тенденцията е 60% от производството на фирмата да бъде за износ, което от
своя страна ще доведе до осигуряване на още работни места, добави Мариета Стефанова.

