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 Художниците от пленера „Европейски хоризонти“ в Балчик - Румен Райнов и съпругата му 
Велина Райнова /Търговище, България/, Стефан Коман /Молдова/ и Виктор Христов /Буку-
рещ, Румъния/, специално канят балчишката културна общественост на заключителна-
та изложба в Художествената галерия на 12 юни /сряда/ от 17 ч. Фото: Маруся КОСТОВА     

Едно обещаващо начало 
на летния сезон

В началото на месец юни 
с откриването на лятото 
започна поредното изда-
ние на Международния 
пленер „Европейски хо-
ризонти”. Най-напред, 
от 4 юни, е изложбата 
на Румен Райнов в ТИЦ 
”Мелницата”, на която 
зрителите имат удоволст-
вието да се насладят -  
прекрасната живопис  и  
цветна хармония, родена 
от 55-годишния търго-

вищки художник. 
Тук, в град 
Балчик,събраха свои-
те палитри художници, 
прославили имената си 
по галериите на Евро-
па. Ще спомена Галина 
Бодякова от Украйна с 
първа награда за гра-
фика от биенале в Бер-
лин. Заслужил деятел на 
културата от Молдова 
–роденият в гр.Пещера 
Виктор Христов, който 

миналата година със своя 
самостоятелна изложба 
откри IV Международен 
форум „Българско на-
следство”. Художниците 
от Босна Мерсад Куджия 
и Селена Новембър. Ар-
менецът Левон Хачатрян 
в компанията с Армине 
Томанян-една интересна 
живопис от отсрещния 
край на Черно море. Ху-
дожникът от Момчил-
град Камбер Камбер, 

който пълни галериите 
в съседна Турция. Още 
един молдованин Сте-
фан Коман. Всички те ще 
представят своите твор-
би на  дванадесети юни в 
Художествената галерия 
в гр. Балчик. 
Всичко това с подкрепа-
та на Община Балчик и 
„Лотос”ТУР ООД-едно 
обещаващо начало на 
летния сезон.
        Валентин ШАЛТЕВ

Обичам българската реч

Условно наказание от 
1 година „лишаване от 
свобода“ с 3-годишен из-
питателен срок ще тър-

пи 23-годишен младеж, 
след като Окръжният 
съд в Добрич одобри по-
стигнатото между него и 

прокуратурата споразу-
мение.
Подсъдимият се при-
знава за виновен в това, 
че на 4 април 2017г., в 
Балчик, без надлежно 
разрешително, е държал 
с цел разпространение 
високорисково нарко-
тично вещество. В жи-
лище, обитавано от под-
съдимия, била открита 
марихуана с общо тегло 
43.22 грама, на стойност 
259.32 лева, разпределе-
на в 84 полиетиленови 
торбички.
Подсъдимият декларира 

пред съда, че е съгласен 
с постигнатото спора-
зумение и е наясно, че 
то има последиците на 
влязла в сила присъда. 
Той ще плати и разнос-
ките по делото в размер 
от 795.45 лева.Опреде-
лението на Окръжен съд 
– Добрич е окончателно 
и не подлежи на обжал-
ване и протест.
В отделно съдебно засе-
дание беше разпоредено 
иззетите като веществе-
ни доказателства нарко-
тични вещества да бъдат 
унищожени.

Випуск 1984 г. на Гимназията в Балчик честваха 35 години от завършването й с много све-
жи спомени и запазено приятелство.                                                        Фото: Албена ВОЙЧЕВА 

Сдружение
 „Регионално управление на отпадъците -  Добрич”

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ № 8
от проведено Общо събрание на

Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич” на 31 май 
2019 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 Предложение на Кмета на Община Добрич за освобождаване на 
средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за проучване и изготвяне на 
комплексен доклад относно възможностите за заустване на пречистени 
инфилтрационни води от регионално депо Стожер в повърхностен воден 
обект.
След разискванията Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 1: 
Регионално управление на отпадъците - Добрич” дава съгласие Община 
Добрич да сключи договор с изпълнител и да предприеме необходимите 
действия за освобождаване на средства в размер на 24 000 лв. (с включен 
ДДС) от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за „Проучване и изготвяне на 
комплексен доклад относно възможностите за заустване на пречистени 
инфилтрационни води от регионално депо Стожер в повърхностен воден 
обект.
ГЛАСУВАЛИ: 8 „за”, 0 „против”, 0 „въздържали се”
(п)

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ - ДОБРИЧ”,

КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

Изложбата ще можете да видите до края на месец юни в Балчик!  

На 28 май 2018 година се проведе публична изява „Обичам българската реч” 
с учениците от II “б” клас, участващи в групата „Писането, четенето лесно!”.
Учениците решаваха езикови задачи, четоха и преразказваха български 
народни приказки, а в края на изявата поздравиха гостите с драматизация на 
на приказката „Дядо ряпа вади”.

Пенка НИКОЛОВА

Осъдиха дилър на дрога от Балчик


