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“Поехали”

„Космонавтика” е ста-
рогръцка дума и означава 
„Вселена и мореплава-
не”, а терминът е въведен 
от Г. А. Лангемак /1898- 
1938/-неговото име сега 
носи кратер от обратната 
страна на Луната. 

Юрий Гагарин прави 
една пълна обиколка на 
Земята за 1 час и 48 м., 
катапултира на 7 000 ме-
тра височина, съгласно 
програмата, приземявайки 
се в Саратовска област на 
бившия СССР.

И така 56 години от-
тогава. По този повод на 
балчишкото 76-годишно 
летище да почетат този 
ден дойдоха войните от 
резерва и запаса, водени 
от председателя на мест-
ното дружество полк. о. 
р. Иван Н. Апостолов, 
заедно с любопитните и 
превъзбудени ученици от 
първи „ б“ клас на О У „ 
Антим I“ в нашия град, а 
това бяха: Гери Миленова, 
Анди, Гери Хараланова, 
Стаси, Мони, Теди, Нико-

ла, Светльо, Яси, Марая, 
Гери Янакиева,начело със 
своите сърцати и усмихна-
ти учителки  г- жа Пенка 
Николова и г- жа Дарина 
Николова. 

Заедно с родителите и 
близките на децата ние 
станахме съпричастни към 
Международния ден на 
авиацията и космонавти-
ката – 12 април, признат 
за официален празник от 
1969 г. насам.Тържествено 
бе вдигнат родният трибаг-
реник на пилона - дар от 
фирма „Екостил“Балчик, 
с управител инж.Геор-
ги Н. Недев. Изслушан 
бе националният химн. 
Кратки думи, изпълнени 
с достойнство и гордост, 
изрече в поздравителното 
си слово полк. о. р. Апос-
толов, споменавайки за 
чаровната усмивка на Ю. 
Гагарин, която за един ден 
обиколи света, за българ-
ското участие в покорява-
нето на Космоса, от 10 до 
12 април 1979 г., от Георги 
Иванов със „Союз- 33“, на 

Александър Александров 
от 7 до 17 юни 1988 г. със 
„ Союз ТМ- 5.Тук мога 
само скромно да добавя, 
че след завръщането си 
от Космоса и двамата ни 
космонавти поддържаха 
летателната си подготовка 
с инструктори полковни-
ците Лальо Върбанов и 
Кольо Петров, а дубльорът 
на втория ни космонавт- 
Красимир М. Стоянов, от 
1984 до заминаването си в 
Звездното градче, беше  ре-
дови пилот- летец от Бал-
чишката авиоескадрила.

Поздравителният реци-
тал и вълнуващата накрая 
песен, изнесени от пър-
вокласниците, дълго време 
ще се коментират, защото 
бяха изпълнени с трепет и 
възторг. 

Откровени са детските 
послания, представени 
от поета и отправени към 
цялото човечество: „/ То 
скоро ще дойде/ желани-
ят ден/ и ти да  станеш/ 
космонавт като мен/“... 
Непосредствени и непод-

правени думи! Земни и 
нежни, като част от пей-
зажа, изпълнен със зага-
дъчност. Дори малки по 
възраст, изпълнителите 
ни показаха удивителната 
способност да виждат от-
въд ограничените рамки 
на действителността:“...
Ние скришно си мечтаем/ 
с кораб да летим без страх./ 
Нищо, че  сега играем/ 
тайничко на космонавт.../. 
Продължителни аплодис-
менти, радостни възгласи 
имаше след всяко тяхно 
изпълнение, малки, но 
запомнящи се подаръци, 
раздадени от полк. о. р. 
Ив. Апостолов. Какво ли 
е в душите на тези мал-
ки алхимици на словото, 
подготвяни от госпожите 
Пенка Николова и Дарина 
Николова за предизвика-
телствата на живота, който 
ги очаква. 

Искам да припомня ду-
мите, казани за първия 
космонавт на света- Юрий 
Гагарин, от неговия ин-
структор по оцеляване в 
екстремни условия: ръ-
ководител на първия от-
ряд космонавти-Йосиф 
Викторович Давидов, кой-
то на 02. 08. 2016 г. в СОК- 
Камчия заяви : „ Първият 
космонавт на света разто-
пяваше снега преди важни 
срещи....“

Може би в този празни-
чен априлски ден първок-
ласниците от балчишкото 
училище „Антим I“, с по-
мощта на своите родители 
и учители, сториха без 
усилие именно това !

Георги ЙОВЧЕВ

В гр. Пловдив се про-
веде Държавното ин-
дивидуално по шахмат 
на България за деца, 
юноши и девойки от 
12-20 г. То се проведе 
от 10-15 април 2017 г. 
Участваха 146 момчета 
и 70 момичета от цялата 
страна .

ШК‘‘Балчик‘‘ се пред-
стави от Даниил Енчев и 

Райчо Милев /Професо-
ра/. В групата на Дани 
/до 12г./ участваха 71 
деца.Той се представи 
успешно като постигна 
3.5т. Успя да победи 
деца, които са участвали 
на редица републикан-
ски и международни 
турнири. Райчо също 
игра добре. Записа три 
победи. Двете деца по-

казаха страхотно же-
лание и воля за игра. 
Бореха се докрай. Сред-
ната продължителност 
на техните партии е 
между 2.30-3.00h на 
партия. Игровото време 
на човек за 9 партии е 
над 20 часа.За 6 дена те 
трябваше да изиграят 
9 партии. Три дена по 
2 партии и 3 дена по 1 
партия.Това е голямо 
физическо и умствено 
натоварване, на което 
те успяха да издържат. 

Искам да благодаря 
на община Балчик, Ро-
тари клуб-гр.Балчик, 
ЕТ“Васил Григоров‘‘ 
и „Захарни изделия” 
гр.Варна, с чиято помощ 
се осъществи участието 
на младите шахмати-
сти от гр.Балчик. В за-
ключение бих искал да 
добавя,че шахматът учи 
децата на уважение към 
хората и дисциплина на 
мисленето

   Красимир КИРЧЕВ

„Българка“ худ.Вили Миронова 

       УС НА КООПЕРАЦИЯ “ЧЕРНО МОРЕ – БАЛЧИК” 
свиква общо годишно отчетно събрание  на 29.04.2017г./събота/ от 8.00 
часа в залата на читалище “Васил Левски - 1959”, град Балчик при 
следния 

ДНЕВЕН РЕД: 
1.Освобождаване на член-кооператори, приемане на член-кооператори.
2.Отчет на УС. 
3.Отчет на КС.
4.Одиторски доклад.
5.Приемане на разчет за стопанската  2016/2017г. и избор на одитор.
Съгласно Закона за кооперациите (чл.17, ал.2), ако не се явят необхо-
димият брой членове събранието ще се проведе в същия ден (29 ап-
рил 2017г.), на същото място (залата на читалище “Васил Левски 
- 1959”) от 9.00 часа, при същия дневен ред, независимо от броя на 
присъстващите

Шахматно ехо от Пловдив

66% от добруджанските фирми 
декларираха печалбата си по 

интернет

11534 е общият брой 
на подадените декла-
рации от корпоративни 
клиенти в НАП Добрич 
до края на март на 2017 
година. 7570 от тях са 
подадени по електронен 
път, което представлява 
66% от общо подадени-
те декларации. 2 500 от 
дружествата са пода-
ли декларациите си в 
местния офис на НАП, 
а 1464 са ползвали ус-
лугите на „Български 
пощи“. Всички юри-
дически лица, които са 
подали годишните си 
декларации по електро-
нен път и са внесли дъл-
жимия данък до 31 март, 
ползват отстъпка 1% от 

годишния корпоративен 
данък, но не повече от 
1000 лева. 

 От НАП Добрич 
напомнят, че до 2 май 
физическите лица де-
кларират доходите си 
за 2016 година. Годиш-
на декларация подава 
всеки, който е получил 
доходи по извънтрудови 
правоотношения. Рабо-
тилите по граждански 
договор през изминала-
та година също подават 
годишна декларация, 
независимо от размера 
на получените хонорари 
или възнаграждения. До 
2 май годишна данъч-
на декларация подават 
и лицата, които през 

изминалата година са 
упражнявали дейност, 
облагана с патентен да-
нък, земеделските про-
изводители, а така също 
и тези, които са получи-
ли доходи от наем, до-
броволно осигуряване 
или застраховане, диви-
денти и ликвидационни 
дялове от източник в 
чужбина.

Най-лесно и бързо 
формулярите могат да 
се подадат по електро-
нен път без електро-
нен подпис. За целта е 
необходим персонален 
идентификационен код 
- ПИК, който се издава 
безплатно в офис на 
НАП. 

Повече информация 
за декларирането и пла-
щането на данъци може 
да се намери на сайта 
на НАП www.nap.bg. 
Консултации може да 
се правят и на цената на 
градски разговор в кол 
центъра на приходната 
агенция. Номерът е 0700 
18 700. 

            Dobruja Brand 

С тази дума на 12 април 1961г. в 9 ч. 07 м. Московско време Юрий А. Гагарин 
излетя за първи път в света в непознатия все още Космос. До сега там са били 
549 души, включително 60 жени от 37 държави.

Изложба на художничката  Вили Миронова 
в НЧ “Васил Левски 1959” Балчик

Когато пристигнах в 
НЧ „Васил Левски 1959” 
Балчик, за да участвам 
в концерта, посветен на 
Лазаровден, веднага за-
белязах ярките картини 
в концертната зала и във 
фоайето. Натюрморти  и 
пейзажи, пълни с цветя – с 
ярки и нежни съчетания 
на цветовете. Бях омагьо-
сана от многообразието 
на багри.

В началото на концерта 
водещата обяви, че жу-
рито е от двама души, а 
именно доцент Йорданка 
Неделчева - преподавател 
във Варненски свободен 
университет, катедра „Из-
куства” и Вили Миронова, 
художник от Варна.

Бях заета в този ден, 
затова посетих изложбата  
специално няколко дни 
по-късно, за да разгледам 
творбите. И съм много 
доволна, че направих това, 
защото се запознах с твор-
чеството на Вили Мироно-
ва. Тя не е професионален 

художник. Започва да ри-
сува като хоби  преди  15 
години. Професията ѝ е 
електроинженер. Тя е учи-
тел с 25-годишен стаж. В 
света на художниците има 
многобройни примери, 
когато хора, несвързани с 
живопис професионално, 
започват да рисуват в зряла 
възраст.

Вили Миронова рису-
ва предимно с маслени 
бои. Флоралните мотиви 
са нейната любима тема. 
Многоцветието на кар-
тините ѝ има голямо по-
ложително въздействие. 
Доста хора, които пишат 
и споделят свои мисли в 
Интернет,  подчертават 
здравословния ефект от 
нейните картини. Съгласна 
съм с това, че художникът 
понякога преминава през 
голямо напрежение и това 
се отразява в картините, 
които пазят това състояние 
и повлияват на общество-
то. Аз също усетих нещо 
подобно и реших да купя 

една от картините, която 
ми харесва по сюжет и по 
идея, за да имам в къщата 

си подобен емоционален 
„енергайзер”.

      Людмила ПЕТРОВА

Ученици от ОУ “Антим I”Балчик пред паметната плоча на загиналите ле-
тци от Летище Балчик.                                                              Фото: Г. ЙОВЧЕВ


