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                                                 За пореден път Каменна зала и има текст: Трио „Дивертименто“, директорът на ДКИ КЦ „Дво-
реца“ Балчик: г-жа Жени Михайлова и младият пианист Сопен. Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Празникът 1 юни – с 
музика за детската душа 

в Балчишкия Дворец

За пореден път Каменната 
зала на ДКИ КЦ „ Дворе-
ца” Балчик на 31 май 2021 
г. с директор всераздава-
щата се г-жа Жени Михай-
лова и темпераментният 
организатор на специални 
събития г- жа Лилияна 
Драганов посрещнаха на 
концерт най-възторжена 
детска публика от Балчик, 
Дулово, Добрич и Варна, 
по случай  първоюнския 
празник. В препълнената 
зала бяха дошли дечица 
от НУИ „Добри Хри-
стов“- Варна /29 специ-
алности/, от гр. Дулово 
- СУ „Хр. Смирненски“, 
от II „а“ и „б“ клас, наши-
те ученици от II „б“ клас 
на училище „Антим I”, 
с класни ръководителки 
г-жа Ана Колева и г-жа 
Донка Милева. Възхитих 
се на  дисциплината на 
нашите балчишки деца-
не, защото са си наши, но 
защото си личеше, че това 
е постигнато успешно 
възпитание. Същото бих 
казал и за децата от ОУ 
„Л. Каравелов“- Добрич. 
За да поздравят децата тук 
бе дошло трио „Диверти-
менто“/ ”Забавление”/, с 
ръководител на проект-
образователна програма 
за концерт-спектакъл 
„Чудо в музиката“, кой-

то запознава с детството 
на велики композитори 
на световната класиче-
ска музика. Ръководител 
на проекта е цигуларката 
Грациела Панайотова /
от класа на проф. Йосиф 
Б. Радионов - приятел 
на в- к „Балчишки теле-
граф“/. На виолончелото 
ни посрещна слънчевата 
София Радилова, а зад 
пианото беше застанал 
с мъдро Сократово при-
съствие - Младен Тасков. 
В процеса на културното 
събитие пролича и рути-
ната на режисьора г-жа 
Елза Лалева, а водещата 
г- жа Даниела Йорданова, 
със своя натрупан опит, 
владееше вълненията на 
неспокойната детска пуб-
лика с весели и хитроум-
ни въпроси. 
Да се екзалтира човешка-
та душа, е ролята на всеки 
вид изкуство, което да ни 
зареди, макар и за крат-
ко, с безсмъртна духовна 
енергия.
 Водещата програмата – 
г-жа  Йорданова, обстой-
но запозна присъстващи-
те с детските биографии: 
на австриеца Волфганг 
Амадеус Моцарт- геният 
на светлината и любовта, 
който според също гени-
алния композитор Чай-

ковски е с „най-високата, 
кулминационна точка, 
до която е стигнала кра-
сотата”. Чухме „Малка 
нощна музика“ от Моцарт 
в изпълнение на „Дивер-
тименто”. После дойде 
ред на германеца Феликс 
Менделсон-един от пред-
ставителите на немската 
музикална романтика, а 
творбите му са изпълнени 
със завладяващ лиризъм, 
какъвто е неговият „Сват-
бен марш“/; руснакът Сер-
гей Прокофиев е известен 
с руската песенност и ме-
лодика и прочутата „Пета 
симфония”. За да завърши 
водещата с Карл-Мария 
фон Вебер-“Вълшебният 
стрелец“ на немската на-
ционално-романтична 
опера. Естествено след 
представянето на опреде-
лен композитор, триото 
„Дивертименто“ изпълня-
ваше съответно подбрани 
творби, а възторжената 
детска публика избухваше 
в аплодисменти. 
Накратко, водещата ни 
запозна и с български 
„вундеркинди“- Недялка 
Симеонова, Васко Ара-
баджиев, Васко Василев 
/чиято най-малка сестра 
Вивиан, „взриви“ публи-
ката пред нашия ТИЦ на 
миналогодишния фести-

вал „Дни на класиката в 
Балчик”./Ако искате да 
чуете Вивиан, от разго-
вор с нейния баща Петър, 
разбрах, че на 28 юни ще 
бъдат във Варна, в Архео-
логическия музей/. 
Ясна Германова- флейта 
и Виктория Каменова - 
виолончело от Варна, ни 
показаха дългия и труден 
път, по който вървят мла-
дите ни „вундеркинди“, 
като картината допълни 
петокласникът от Дуло-
во - Берк Сопен- пиано, 
който възхити публиката 
след изпълненията на: 
„Серенада“, „Перлита“, 
„Балада“.
А след неговото брилянт-
но представяне, му казах, 
че отсега няма да му каз-
вам вече Сопен, а Шо-
пен… 
Г- жа Жени Михайлова, 
директор на ДКИ КЦ „ 
Двореца” Балчик, отно-
во бе намерила начин да 
зарадва детските души, 
наред с нас, възрастните, 
които бяхме там, за да си 
вдъхнем кураж в това ко-
видно време и да повдиг-
нем чрез музиката духа си 
над обикновените неща, 
като неизменна потреб-
ност - за сетен път! 

Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМС-
МА, на 03юни 2021 година от 09.ºº часа, 
в КИЦ „Мелницата” в залата на 6-ти 

етаж, ще се проведе заседание на общински съ-
вет - Балчик, при следния

Дневен ред:

1.Предоставяне безвъзмездно за управление на РЗОК Добрич на поме-
щение в „Медицински център 1 Балчик“ гр.Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
2. Предложение за осигуряване на финансови средства за издръжка по 
настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служи-
тели, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията 
и опазването на общественият ред на територията на гр. Балчик и к.к. 
„Албена“
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
3.Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост през 2021 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
4.Разглеждане на заявление от Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова от гр. 
Балчик за закупуване на общинско жилище.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
5. Разглеждане на заявление от Генади Атанасов Гавраилов от гр. Бал-
чик за закупуване на общинско жилище.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
6. Продажба чрез търг на  ПИ № 39459.506.303 по кадастралната карта 
на с. Кранево, м. „Поляните“ 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
7. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.81 по кадастралната карта на 
гр. Балчик, м. „Двете чешми“
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
8. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.79 по кадастралната карта на 
гр. Балчик, м. „Двете чешми“ 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
9.Определяне на представител на акционера, община Балчик в насро-
чено РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „СПА 
ЦЕНТЪР - БАЛЧИК” АД година, което ще се проведе на 14.06.2021г. 
от 10.00 часа в гр. Балчик, хотел „Реджина Мариа”, к. з. „Двореца” алея 
„Дамбата”. конферентната зала.
Вносител: Сияна Фудулова – председател на ПКБФЕЕ
10. Определяне на представител на акционера, община Балчик в на-
срочено РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на 
„ТИХИЯ КЪТ” АД година, което ще се проведе в град Балчик, об-
щина Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова“ № 2, за 
22.06.2021 година, в 12.00 часа.
Вносител: Сияна Фудулова – председател на ПКБФЕЕ
11. Награждаване на учители по повод 24 май 2021 година– Ден на 
българската просвета и култура и на славянската писменост
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
12. Приемане на Наредба за реда и условията за платено паркиране на 
пътните превозни средства на територията на Община Балчик
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
13. Предоставяне за управление на общинско дружество „Кибела 
2014“ ЕАД имоти – публична общинска собственост в гр. Балчик и оп-
ределяне на цени във връзка с прилагането на новоприетата Наредбаза 
реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства 
на територията на Община Балчик  
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
14.Отпускане финансови помощи на граждани
Вносител: Симеон Симеонов– Председател на ПКЗССД
15. Други.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на 

ОбС-Балчик

Районният съд в Балчик обяви победителите в конкурс за детска рисунка

Шестима ученици са отли-
чени в конкурс за рисунка 

на тема “Съдът в очите на 
децата”, съобщават орга-

низаторите от Районен съд 
– Балчик.  В над-

преварата са участвали 
общо 25 ученици от две 
училища в Балчик. Всички 
представени от тях рисун-
ки са включени в изложба, 
подредена в Съдебната па-
лата в града.
 Излъчени са победители 
в две възрастови групи. 
При учениците от 1 до 4 
клас първото място печели 
Преслава Иванова, уче-
ничка в III а клас на ОУ 
„Св. Св. Кирил и Мето-
дий“. Второто място заема 
Станислава Стоянова от II 
б клас в ОУ „Антим I“, а 
третото място е отредено 
за Калияна Дучева от III а 
клас в ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“.
 Победител във втора въз-

растова група е Кърстен 
Смит, ученик в V б клас от 
ОУ „Антим I“. На второ и 
трето място са класирани 
възпитаници на същото 
училище - Ивалена Ива-
нова от VII б клас и Яс-
мин Исмаил от V б клас. 
Отличените автори полу-
чават грамоти и награди 
от Районен съд – Балчик. 
Поощрителни награди са 
осигурени и за останалите 
малки художници, прояви-
ли интерес към обявената 
тема.
 Конкурсът е организиран 
в рамките на Образовател-
ната програма „Съдебна 
власт - информиран избор 
и гражданско доверие. От-
ворени съдилища и проку-

ратури“, в която Районен 
съд - Балчик участва за по-
редна година. Инициатива-
та има за цел да привлече 

вниманието на учениците 
към съдебната власт, да 
повиши тяхната правна 
грамотност и култура.

                                                 Наградените Антимовци в Образователна програма „Съдебната власт - 
информиран избор и гражданско доверие, Отворени съдилища и прокура-
тури“. фото: г-жа Румяна Петрова, директор на ОУ „Антим I“ Балчик.

                                                 Наградените ученици от III клас - ЕЛИЗАБЕ-
ТА, КАЛИЯНА, СИЯНА, МАРИЯ и ПРЕСЛАВА 
от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ Балчик, с ди-
ректор г-жа Кристиана Иванова, на конкурса 
„Съдът в очите на децата“, Районен съд - Бал-
чик, 2021


