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Иван Жечев  - краевед, родоизследовател и
хорепграф, откри на 4-ти декември 2015 г. в Балчик
фотоизложба “Чешмите на Добруджа”

Фото: Георги ЙОВЧЕВ
От векове и предания,

от поколение на поколе-
ние, българинът като
грижовен човек и раде-
тел на българщината, по-
ема най-трудната и поле-
зна грижа за живущите.
Търси изворната вода и
на нейно място строи ка-
менна чешма с хубава
изворна вода.

От векове и предания,
от поколение на поколе-
ние, българинът като
грижовен човек и раде-

Иван Жечев изнася пламенно слово за водата, от която започва ис която
свършва животът. Маруся Костова му връчи плакет от Международния
форум “Българско наследство” за заслуги при съхраняване на българщината.
Изложбата е под патронажа на д-р Румяна Малчева Ангелова, Общественик
на годината от 2013 г.                                                         Фото: Георги ЙОВЧЕВ

тел на българщината, по-
емат най-трудната и по-
лезна грижа за живущи-
те. Търсят изворната во-
да и на нейно място стро-
ят каменна чешма с ху-
бава изворна вода. Това
казва Иван ЖЕЧЕВ – кра-
евед, родоизследовател и
хореограф, който госту-
ва на град Балчик с фо-
тоизложба „ЧЕШМИТЕ
НА ДОБРУДЖА”.

Изложбата е наредена
във фоайето на НЧ „Паисий

Хилендарски” и в библио-
теката по покана на Меж-
дународния форум „Бъл-
гарско наследство” Балчик,
с директор Маруся Косто-
ва, под патронажа на д-р Ру-
мяна Малчева Ангелова.

Има случаи човек изг-
ражда чешма за добро,
който пътник мине край
чешма прави кратка по-
чивка, отпива от студена-
та вода, измива очи, пог-
лежда нагоре и казва: „Го-
споди, сполай и помогни
на този човек за сторено-
то, че пих чиста изворна
вода, която ми даде сила,
за да продължа.“

С тези няколко думи,
драги българино, искам да
ви запозная за стореното
от мен, да издиря камен-
ните чешми по поля и се-
ла на Добруджа. С помо-
щта на общините от об-
ласт Добрич заснехме 300
чешми. В Община Добри-
чка се намират 140 чеш-
ми, в Община Тервел око-
ло 65, в Община Крушари

– 55, в гр. Добрич – 11, в
Община Генерал Тошево
– 5, в Община Балчик – 11,
в Община Каварна – 12,
Община Шабла – 2 аязмо-
та. Има и още чешми за
издирване. Грижливата
препоръка на арх. Витли-
ем Чалъков е изложбата за
чешмите да обходи села и
градове. Да се запознаят
кметове, арендатори, жи-
вотновъди, кооперации и
други. Да се почистват и
ремонтират чешмите, за-
щото са историческо необ-
ходима реликва, за да жи-
веем дълго.

В родното си село Тя-
нево, Добричко, Иван Же-
чев е превърнал къщата
си в музей. Музейната
сбирка „Под бащината
стряха” респектира със
своето силно родолюби-
во чувство, което излъч-
ва.

„Винаги сте добре до-
шли, с вас можем да пре-
създадем седянка в Доб-
руджа и моминска сре-

ща на чешмата.“, казва
ентусиазирано Иван Же-
чев на повече от 50 ду-
ши, които присъстваха
на откриването на изло-
жбата в Балчик.

Интерес представлява
и книжката на Иван Же-
чев „Елате и вижте”.

В навечерието на не-
говата 80-годишнина, за
това, което е сторил за
съхраняване на българ-
щината, директорът на
Международния форум
„Българско наследство”
Маруся Костова му връ-
чи специален плакет и

му пожела все такъв си-
лен дух, здраве и да не
престава да обогатява
краеведството, да про-
дължи да организира ро-
дови срещи  и макар ле-
ко да накуцва, да успява
и да успява родолюбиво-
то му сърце.                          БТ

Õîð "×åðíîìîðñêè çâóöè"
ñúñ ñðåáðî îò Êðàêîâ

21 хорови състава от
Полша, Норвегия, Лат-
вия, Естония, Швейца-
рия, Унгария, Словакия и
Чехия участваха в шесто-
то издание на Краковския
коледен фестивал, про-
вел се от 4 до 6 декември
в културната столица на
Полша.

Петчленно жури оце-
нява изпълнителите,
разделени в четири ка-
тегории. Нашите пред-
ставители са първият
български хор в исто-
рията на фестивала и се

състезаваха в най-теж-
ката категория "Смесе-
ни хорове", където пяха
общо 9 вокални съста-
ва. Със стилна конкурс-
на програма, прецизен
звук и артистичност хор
„Черноморски звуци”
Балчик, с диригент д-р
Валентина Георгиева,
успя да пребори силна-
та конкуренция и да
спечели най-високата
степен - сребърен дип-
лом, с присъдени 85 то-
чки. В три красиви ка-
тедрали и пред стотици

почитатели на хорово-
то изкуство български-
ят състав изпълни сак-
рални творби от Петър
Динев, Амброш Чопи,
Хавиер Бусто, З.Р.Щру-
уп, Нют Нистед, Й. Ха-
дар и др.

Щастливи и усетили
аромата на вълшебната
Коледа, певците от Бал-
чик благодариха на Об-
щината за осъществе-
ното пътуване и поже-
лаваха на всички здра-
ве, любов и светлина.

Балчик Инфо

Община Балчик предви-
жда размерът на таксата за
битови отпадъци през 2016
година да се увеличи, съо-
бщи кметът Николай Анге-
лов. Причината е, че от то-
зи месец започва да функ-
ционира претоварната стан-
ция със сепарираща инста-
лация край града. Оттам от-
падъците ще се превозват в
регионалното депо в село
Стожер. За всеки тон отпа-
дък в претоварната станция
трябва да се плаща такса от

Óâåëè÷åíà òàêñà çà áèòîâè
îòïàäúöè ïðåç 2016 ã. â Áàë÷èê

над 32 лева, а за всеки тон,
депониран на депото в Сто-
жер - по над 40 лева.

Разчетите сочат, че за
целта Община Балчик тря-
бва да осигури допълнител-
но над 1 млн. лева или об-
що 3,7 млн. лв. при прог-
нозно количество на отпа-
дъка 16 хиляди тона. Нико-
лай Ангелов обясни още,
че се повишава само частта
за депониране на отпадъци,
т. е. изравнява се на 2 про-
мила за всички населени ме-

ста, които досега са плаща-
ли диференцирано. Разхо-
дите за събиране и превоз-
ване, както и тези за подд-
ръжка на обществените те-
рени няма да се променят.
Така таксата за различните
населени места ще варира
от 3,64 до 5,80 промила.
Най-чувствително увели-
чението ще засегне живее-
щите в Балчик, тъй като там
данъчните оценки на сгра-
дите са по-високи.

                              /Б.Т./
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П ро м о ут ъ р  P r o
F igh t  и  Б ълг а рс к а
Конфедерация по Кик
Бокс и Муай Тай пре-
дстав ят. ULTIMATE
P RO  FIG H T 4 !!!

Този път събитието ще
се в морската столица на
България град Варна в
обновената зала на Дво-
реца на културата и спор-
та на 18.12.2015г. от

20:00ч. Гвоздеят на ве-
черта ще бъде трикрат-
ния Световен и трикра-
тен Европейски шампи-
он по кикбокс Владимир
Вълев Питбула, който ще
приеме предизвикателс-
тво от международен
ранг в битка за купата
при професионалистите.
Станислав Бахчеванов,
Марио Кирилов, Рангел

Иванов и други топ бой-
ци, в 9 зрелищни и епич-
ни битки ще премерят
сили, от които четири
м е ж д у н а р о д н и .

Официални покани за
събитието са изпратени
на Министъра на младе-
жта и спорта Красен
Кралев, кмета на град
Варна Иван Портних,
кмета на район „Владис-

лав Варненчик” – Нико-
лай Костадинов, който до
скоро беше и директор
на дирекция спорт към
Община Варна и други
обществени личности.

Билети в мрежата на
Ивентим и на касите на
Двореца на културата и
спорта Варна.

За ВИП маси и повече
инфо - 0899917105

тел в турнира стана Дани-
ил Енчев/9г./,ученик от
ОУ''Антим 1''.

Втори завърши Райчо
Милев/12г./-''Професо-

На 28 ноември в залата
на ШК''БАЛЧИК'' се про-
веде детски турнир,който
е част от фестивала
"БАЛЧИК 2015''.Победи-

Øàõìàòåí ôåñòèâàë “Áàë÷èê 2015 ã.”
ра'',също ученик от ОУ
''Антим 1''.Трети Андо-
нов/9г./-''Философа'',а че-
твърти Светослав Ников/
13г./.Двамата са ученици

в ОУ''Свети Свети Кирил
и Методий''.За всички
участници в турнира бя-
ха осигурени награди.

    Красимир КИРЧЕВ

Даниил е на ход и то  успешен.                  Фото: Красимир КИРЧЕВ

12-годишният Райчо Милев срещу  Борис Христов, организатор на варненския турнир  “Млад
гросмайстор”                                                                         Фото : Красимир КИРЧЕВ




