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3 декември – Ден на инвалидите

3-и декември е обявен за 
Международен празник 
на хората в неравностой-
но положение, поради 
дълготрайни здравослов-
ни проблеми, назовани от 
дълбока древност с латин-
ското понятие „invalidus”/
нездрав/. 
Тази година този ден съв-
падна с отбелязването на 
трийсетгодишнината от 
създаването на Съюза на 
инвалидите в България 
и 30 години от функцио-
нирането на клуб „Хи-
нап”, познат и популярен 
в нашия град. Клубът от 
дълги години се ръководи 
от Димка Малева, чиито 
здравословни проблеми 
не попречиха на нейната 
активност и грижа към 
нуждите на инвалидите. 
И тази година тя органи-
зира тържествен обяд в 
ресторант „Лотос”. Тук, 
освен балчишките граж-
дани със здравословни 
проблеми,  по утвърдена 
традиция присъстваха и 
членове на клуб „Надеж-
да” от Добрич с председа-
тел Олег Темелков. При-
състваха като официални 
гости Ангел Събев- пред-

седател на Съюза на пен-
сионерите от нашия град, 
Руска Петрова от БСП, 
Христо Петров – общ.съ-
ветник, Станислав Нико-
лов – директор на СУ „Хр. 
Ботев” Балчик.
Празникът откри с позд-
равително слово към 
присъстващите г-жа Д. 
Малева. След нея дума-
та бе дадена на г-н Олег 
Темелков, който не само 
поздрави всички, но изра-
зи и благодарност за дъл-
гогодишното приятелство 
и сътрудничество между 
клубовете на Балчик и 
Добрич – в празници и 
тържества те са винаги 
заедно. Букетите с цветя 
и разменените подаръци 
потвърдиха топлите отно-
шения между  „Хинап” и 
„Надежда”.
Празникът 3 – ти декем-
ври и тази година беше 
организиран така, че хо-
рата да общуват помежду 
си, да се повеселят, да по-
танцуват, кой как може, на 
хубавата музика. Настрое-
нието на присъстващите,  
освен с добре приготвения 
и навреме сервиран обяд в 
ресторант „Лотос”, беше 

повдигнато и от участи-
ето на група танцьори от 
състав на хореографа г-жа  
Галина Гавраилова. В тан-
ца участваха по забавен, 
хумористичен начин и 
присъстващите – напри-
мер красивата Надежда 
Стоянова от Добрич и 
Иван от Балчик, бивши  
ученици от Санаториал-
ното училище в „Тузлата”.
Атмосферата стана още 
по- приповдигната, ко-
гато на сцената застана 
г-н Станислав Николов, 
голям приятел на клуб 
„Хинап”. Той изпълни 
любими песни на хората 
от всички възрасти, не-
говото участие потвърди 
таланта му да пее толкова 
професионално, както и 
безрезервното му и щедро 
отношение към хората, 
които се нуждаят от пове-
че подкрепа и уважение.
Празничното настрое-
ние обхвана всички при-
състващи. То се почув-
ства най-вече при трудно 
подвижните момичета и 
момчета, чиито майки  ги 
насърчиха и помогнаха, за 
да бъдат и те на дансинга, 
да се веселят като остана-

лите.
Настроението и държа-
нието на тези, доста още-
тени от заболяванията 
хора, неволно породиха 
мисли – правим ли, ста-
раем ли се достатъчно, 
помагаме ли, където мо-
жем, на нуждаещите се? 
Не са ли те по-силни и 
по-достойни за възхище-
ние и уважение от здра-
вите. Трябва ли да ги 
гледаме с насълзени очи 
и демонстративно да три-
ем сълзите си? От такова 
отношение ли се нуждаят 
те – физически ощетени-
те, но с по-силна воля и 
по-щедро сърце от дру-
гите? И може ли да не се 
порадваме на щастливата 
усмивка на Христина, на 
звънкия смях на Тодорка, 
на танца на Божидар, на 
доволните им в този мо-
мент майки! 
Музиката, танците, весе-
лието продължиха в слън-
чевия декемврийски ден. 
И морето, и цялата при-
рода, бяха с хората – за 
доброто им самочувствие 
и настроение.

Мария АНДРЕЕВА

Празнично с г-жа Димка Малева, председател на клуб „Хинап“ Балчик и г-н Олег Темелков, 
председател на клуб „Надежда“ гр.Добрич сред повече от 150 празнуваши в ресторант 
„Лотос“ Балчик.                                                                                               Фото: Албена ИВАНОВА 

Община Балчик успешно изпълнява проект „Подобряване връзкатана тре-
тостепенните пътни възли Мангалия и Балчик до TEN-T ИНФРАСТРУК-
ТУРА“ („Improving the connection of tertiary nodes Mangalia and Balchik to 
TEN-T infrastructure“)  по Програма INTERREG V-A Румъния – България 

2014-2020 г.“

Община Балчик  стартира успешно изпълнениетонаПроект„Подобряване връз-
ката на третостепенните пътни възлиМангалия и Балчик до TEN-T ИНФРА-
СТРУКТУРА“ („Improving the connection of tertiary nodes Mangalia and Balchik to 
TEN-T infrastructure“)  финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния – Бъл-
гария 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Един добре свързан регион“, Специфична 
цел 1.1. „Подобряване на планирането, развитието и координацията на транс-
граничните транспортни системи за по-добро свързване към TEN-T (транс-ев-
ропейски транспортни мрежи) транспортна мрежа“.

Проектът се изпълнява съвместно с Община Мангалия – Румъния, като за Об-
щина Балчик се предвижда:
1. Рехабилитация на общински път DOB 1149 - /I-9, Каварна- Балчик/- Топола - 
м. Икантълъка - граница община (Каварна- Балчик) - м. Тузлата - Балчик - Албе-
на / I-9 / от км 4+500 при граница община Каварна до км 10+020 при кръстовище 
с път II-27 в град Балчик - l=5 520м.
2.Рехабилитация на общински път DOB 3160 - /DOB 1149, Топола - Балчик / - 
граница община (Каварна-Балчик) - к.к. Тузлата- /DOB 1149/” от км 2+170 до 
4+083 - L=1 913 м.
3. Рехабилитация на част от уличната мрежа на град Балчик, включваща: 
- участък от улица „Приморска” от ОТ77 до ОТ118, L=400 м; 
- обръщач за автобуси на ул. „Приморска“, F=1 400 м2;
- кръстовище между улиците „Приморска” и „Черно море”; 
- участък от ул. „Черно море“ ОТ37 до ОТ 308, L=790 м.”

Общата стойност на проекта е 6 908 043,63 евро, от които 3 564 496,26 за изпъл-
нение на дейностите в Община Балчик. ЕФРР /Европейски фонд за регионално 
развитие/ финансира 85% от допустимите разходи, държавните бюджети на две-
те страни  предоставят 13%, а собственият принос на партньорите по проекта е 
2%.

Срокът на изпълнение е 36 месеца, считано от датата на подписване на договор 
за безвъзмездна финансова помощ.
Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоата-
ционните качества на настилката и осигуряване на условия за безопасност на 
движението и добро отводняване на пътя, подобряване на състоянието му с мак-
симално запазване на съществуващите характеристики.
Приоритет на Oбщина Балчик е пътищата и улиците да осигуряват свързаност, 
достъпност и безопасност, и сигурност на транспорта.
Добрата инфраструктура в Oбщина Балчик е една от основните предпоставки за 
нейното развитие.
Рехабилитираните пътища и улици осигуряват високо равнище на безопасност 
и сигурност на транспорта. 
Този приоритет е в съответствие с насоките на транспортната политика на ЕС 
за осигуряване на безопасността на видовете транспорт и опазването на живота 
и здравето на ползвателите на транспорта. Планираните инвестиции в пътна и 
улична инфраструктура ще създадат възможности за развитие на специфичния 
икономически потенциал на община Балчик чрез повишена мобилност и достъп 
до пазари.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.

Събития в Исторически музей-Балчик:
Изложба Благотворител-
на Коледна- еко изложба 
на ЦНСТ-Балчик. Със 
съдействието на INNER 
WHEEL Balchik и Жени 

Банчева.
Откриване на 16.12.19-по-
неделник от 17 часа, в Ис-
торически музей-Балчик /
бивша ритуална зала/

***
Изложба Карикатури по 
случай 100 години от при-
ключването на Първата 
световна война на Клуб 

Юнеско-Варна.
Откриване на 19.12.19-по-
неделник от 16 часа, в Ис-
торически музей-Балчик /
бивша ритуална зала/

Клуб „Младост” на млада екскурзия 
из България

На 22-24.11.2019 г. клуб 
„Младост - 6“, град Бал-
чик, организира и прове-
де екскурзия до културни 
и исторически места и за-
бележителности в градо-
вете Ловеч, Велико Тър-
ново и Троян. 
Бяха посетени Троянски-
ят манастир, Къкринското 
ханче, Крепостта Царе-

вец и много други. Екс-
курзията премина много 
добре, с голямо веселие 
и положителни емоции, 
за което председателят 
г-н Георги Андонов, из-
каза своята благодарност 
към всички присъстващи, 
включително и на водача 
Пламен Енчев. 

Председателят на Клуба 
г-н Георги Андонов, из-
казва своята специална 
благодарност и към г-н 
Николай Ангелов, кмет на 
община Балчик, за съдей-
ствието при организира-
нето на транспорта. 
                      Димитричка
                      АНДОНОВА


