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Ôåâðóàðñêè ïðàçíèê íà êëóá “Õèíàï”

Димка Малева, председател на клуб “Хинап” награждава Нели
Арабаджиева за красиво оформено блюдо от собствена зимнина.

Фото: Йордан Йорданов

Участвалите в конкурса кулинарни произведения на членовете на клуб
“Хинап” ще бъдат подарени на Дома за стари хора в с. Свети Никола

Фото: Деспина Маринова

Мъгливият февруарс-
ки ден не попречи на хо-
рата с дълготрайни ув-
реждания от клуб „Хи-
нап” да се съберат и
проведат своето годиш-
но отчетно събрание. Те
направиха това в залите
на ресторант „Морско
око”, който предложи
гостоприемство на по-
вече от 70 човека.

Събранието започна с
делова част. Председате-
лят на клуб „Хинап”
Димка Малева беше по-
дготвила кратък, съдър-
жателен доклад, в който
отчете работата през из-
теклата 2013 г. Бяха по-
сочени дейностите на
клуба, извършени спо-
ред годишния план, в
рамките на поставените
от СИБ задачи, труднос-
тите и успехите при из-
пълнението им. В изо-
билието от мероприя-
тия, главно свързани с
участието на клуба в
обществения и култу-
рен живот на града /”Да
изчистим България за
един ден”/, както и за
осъществяване на при-
ятелски връзки с подоб-
ни клубове от цялата
страна, могат да се по-
сочат десетки моменти
– празнуване на Три-
фон Зарезан в с.Черно-

оково; участие в праз-
ника „Да бъдем прияте-
ли” в Каварна; незабра-
вими преживявания с
участие в „Огнения Ду-
нав” /Тутракан/; Фести-
вал на хризантемата в
с.Козлодуйци, Добрич-
ко и много още вълну-
ващи гостувания и пос-
рещания. Хинапските
певчески групи „Бяло
цвете” и „Неспокойни
вълни” активно участ-
ват и в надпяванията,
организирани от балчи-
шките читалища.

Изцяло в положителен
план, с благодарност и
похвала, за много актив-
ни членове, информаци-
ята постави и предстоя-
щите задачи за 2014 г.

Събранието продъл-
жи с литературна част,
чрез която бе почетена
паметта на Апостола на
Свободата – Васил Ле-
вски. Пенка Димитрова
представи две свои въл-
нуващи стихотворения,
посветени на великия
българин. „Монолог на
вековния бряст” / от
двора на Къкринското
ханче, свидетел на зала-
вянето на Апостола/,
стихотворение от Дора
Ефтимова от гр.Горна
Оряховица развълнува
с изразената към Левс-

ки любов и почит, коя-
то целият български на-
род питае към него –
демократа, хуманиста,
патриота.

След тази тържестве-
на  част, събранието
продължи с обяд, назд-
равици и по маниер, по-
знат и присъщ на Д.Ма-
лева и нейните сътруд-
нички – с внимание към
всички присъстващи, с
интересни и оригинал-
ни хрумвания. Този път
беше проведен интере-
сен конкурс – за най-
вкусно приготвени и
оригинално поднесени
домашни туршии, ком-
поти, сладка и вино. Ко-
мисията, натоварена да
избере най-доброто, бе-
ше изключително затру-
днена при вида на тази
богата и красиво офор-
мена изложба от дома-
шни кулинарни фанта-
зии. Специална награда
за красиво плато с тур-
шия получи Нели Ара-
баджиева /крокодилски
краставички и доматени
кошнички, пълни с кьо-
поолу/, а също и Пенка
Велчева. С първи награ-
ди бяха отличени Руска
Георгиева и Кольо Мо-
нев, втори награди по-
лучиха Иванка Игнато-
ва /Кранево/ и Димка

Кирчева. Всички присъ-
стващи получиха по 5
капачки за буркани, та
следващата година да де-
монстрират още по-ус-
пешни рецепти. С при-
готвените туршии и
сладка ще зарадват хора-
та от Дом за психично
болни в с.Св.Никола.
Хинапци са често гости
на този дом и го подк-
репят със свои скромни
средства – дрехи, дома-
шни сладки и др.

Събирането продъл-
жи с музика, танци, ве-
селие, което винаги съ-
пътства изявите на чле-
новете на клуб „Хинап”.
Те, хората с дълготрай-
ни здравословни проб-
леми, независимо дали
по рождение или придо-
бити през трудовия им
път, винаги успяват да
преодолеят болежките,
трудностите, предизви-
кателствата,  защото
притежават нещо мно-
го значително и важно
– силна воля, изключи-
телна упоритост, стре-
меж /най-положителен/
да се докажат, да бъдат
равностойни. И успя-
ват! Колко много могат
да се поучат от тях здра-
вите! Здравите, но със
здрав дух!

Мария АНДРЕЕВА

Георги ЙОВЧЕВ

Íóæíî ëè å íà÷àëíî âîåííî îáó÷åíèå?

Много въпроси и недо-
умения предизвиква ед-
на заповед на Министъра
на отбраната, която гла-
си, че на основание чл.
31, ал. 1, и чл. 26, т.15 от
Закона за отбраната и въ-
оръжените сили на Репу-
блика България и в из-
пълнение на чл. 19 от На-
редба за условията и ре-
да за разкриване и оси-
гуряване дейността на
курсове по начална или
специална военна подго-
товка в нашите ВУЗ-ове
и средните училища, при-
ета  с  ПМС №43 от
22.02.2013 г. ще се разк-
рият военни курсове.

Това научих от страни-
ците на в. „Балчишки те-
леграф”, бр. 6. Минис-
тър Ангел Найденов за-
повядва в космически
кратки срокове директо-
рът на дирекция „Връз-
ки с обществеността”, на-
чалниците на военните
училища и Военна акаде-
мия да организират чрез
интернет страниците си
да започне начално воен-

но обучение по израбо-
тен каталог до 31 януа-
ри 2014 г. Това е „казала
лисицата на опашката
си”. В прав текст – до 20
март 2014 г. същият ди-
ректор на „Връзки с об-
ществеността” да конт-
ролира разработването
на учебно-плановата до-
кументация за курсове-
те, обявени в каталога и
на 30 април 2014 г. да ги
представи за утвържда-
ване. Прекалено оптими-
стично, остава да бъде
вярно и на практика из-
пълнимо.

Двадесет дни преди то-
ва армията от генерали и
полковници (твърде мно-
го за нашата символична
кадрова армия) до 10 ап-
рил 2014 г. да организи-
рат всичко това по ката-
лога и да го представят
в „Управление на чове-
шките ресурси” за поре-
дното утв ърждав ане .
Изглежда в съвременна-
та българска армия, ве-
че станала пълна с дире-
ктори и със съответни
военни звания, за да оп-
равдаят своето присъст-
вие на хоризонта, тряб-
ва да проведат планира-
н ите  мероп ри яти я за
обучение от началото на
месец юни до края на се-
птември 2014 г.

Редовната кадрова во-
енна служба отпадна пре-
ди повече от 10 години.
И сега „ново двайсет” –
четиримесечно първона-
чално военно обучение в

нашата опърпана държа-
ва. През юни започват
летните сесии на студен-
тите, учениците завърш-
в ат  учебн ата годи на ,
предстоят кандидатсту-
дентски изпити, къде по-
напред. А други са на
учебна практика в раз-
лични предприятия с во-
дещи технологии. И след
всичко това искаме каче-
ствено образование, ви-
сока раждаемост и т.н. В
края на краищата „инте-
реса клати феса”.

Питам се, къде остана
Генералният щаб – навяр-
но дълбоко се е скътал в
окопа, наречен спокойст-
вие? Къде остана и прос-
ловутата, постоянна пови-
шена военна опасност и
пълна бойна готовност?
На какво ще се научат
обучаемите: как да си
връзват партенките, как
ще изпълнят „атака на
нож”, как ще изпълнят ко-
мандите „атом отляво” и
„газ”.? Звучи смешно и
неразбираемо.

Не забравяйте, че през
лятото всички работят, за
да изкарат някой лев и да
си платят обучението. Ако
МО заплати таксата на
студентите, ще бъде отли-
чно и те ще са мотивирани
да участват в предстоящо-
то военно обучение. Ина-
че, колко ще си изкарат
медицинско, че са негодни
за първоначално военно
обучение.

От  в.”Труд” /17.02.
2014/ научавам, че чакаме

от Брюксел 100 млн.ев-
ро за образованието в
България. Дано обеща-
нието бъде изпълнено на
100 %. Звучи много не-
сериозно и това провеж-
дане на информационно-
рекламна дейност за во-
енно обучение и за тази
отдавна закъсняла и нена-
временна заповед.

За момента военното
обучение се възприема като
иронична възможност всеки
обучаем да гръмне 2-3
патрона по сватбарски с
калашника. А Военните
окръжия да отчетат дейност,
написана на дълго и широко
на книжен носител и по
електронен път до
„Управление на човешките
ресурси” в МО.

Действително, при воен-
ните още важи правилото
„Не се умува!”. Ние жи-
веем в 21 век. Добре е да
си спомним творбата на
Ярослав Хашек, чийто не-
беизвестен герой  –
Швейк, прави великото
заключение: „Неправил-
ната заповед не трябва да
се изпълнява”, която ако
се изпълни, ще бъде про-
ведена по комунистичес-
ки под мотото:”Отчитане
на дейност”.

Оставете миналото на
спокойствие, не спомена-
вайте родолюбието и пат-
риотизма, времето за без-
платни обяди свърши, а
всяко удоволствие след
толкова години преход-
отдавна се заплаща.

Георги ЙОВЧЕВ

Èçäèðâàò 16-ãîäèøíà îò Îáðî÷èùå
По молба на близките,

полицията издирва Каро-
лина Ангелова Илиева на
16 години от с. Оброчи-
ще, общ. Балчик.

Каролина е на видима
възраст 15-18 години,
ръст 160 см., слабо те-
лосложение, очи кафя-
ви, коса - права, черна,
дълга до раменете. В де-
ня на изчезването си, е
била облечена в сиво
яке и сиви дънки.

Каролина ползва кон-
тактни лещи за промя-
на цвета на очите и сме-
ня цвета на косата си, ка-
то за целта използва раз-
лични на цвят перуки.

Момичето е напусна-
ло дома си и е в неизве-
стност от 20:00 часа на
8 януари т.г.

Хората, които имат
информация за Кароли-
на, могат да помогнат
за издирването й, като

позвънят на тел. 112,
или в най-близкото по-
лицейско управление.

Áàáà èçìàìåíà ñ 2600 ëâ. çà “îïåðàöèÿ”

80-годишна жена от
Балчик бе измамена със
сумата от 2600 лева. По
данни на полицията вче-
ра около 13.30ч. непознат
мъж се е обадил на до-
машния телефон на же-
ната и съобщил, че дъще-
ря й е претърпяла катаст-
рофа. По позната на по-

лицията вече схема мъ-
жът е поискал 10 000 лева
за спешна операция на
пострадалата. Малко по-
късно жената предава су-
мата от 2 600 лева на те-
лефонния измамник.
Друга възрастна жител-
ка на добричкото село
Росица също е била из-

мамена с 1500 лева. Не-
познати мъж и жена са
поискали 2000 лева отно-
во за извършване на опе-
рация. По-късно след оба-
ждането жената е предала
сумата, която е имала в на-
личност. По случаите ра-
ботят служители на РУП
Балчик и Генерал Тошево.

Ñúîáùåíèå çà óäúëæåíî ðàáîòíî
âðåìå íà òúðãîâñêèòå îáåêòè

Община Балчик на-
помня, че съгласно
чл.36, ал.3 от Наредба
за обществения ред на
територията на общи-
на Балчик, работното

време на всички обек-
ти (магазини за храни-
телни и промишлени
стоки, туристически
обекти, аптеки, опти-
ки, обекти за услуги,
бензиностанции и газ-
станции, площадки за
изкупуване на черни и
цветни метали, компю-
търни и игрални зали,
производствени цехове

и предприятия) е до
23.00 часа.

Удължено работно
време (за сезонните
обекти до 30 октом-
ври на текущия сезон,
а за целогодишните
до края на текущата
календарна година)
се утвърждава със
заповед на Кмета на
Община Балчик.




