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За хората с увреждания
– всичко най-добро – на-
вярно от тази максима се
влияе ръководството на
клуб „Хинап” в нашия
град, с председател Димка
Малева. Малцина са хора-
та, които не познават ней-
ния стил – да превърне
скучното в интересно, ед-
нообразното в разнообра-
зно, деловата работа да бъ-
де наситена с емоции, а вся-
ко тържество, юбилей или
просто събрание да стане
запомнящ се празник.

Така се случи и на годи-
шното отчетно събрание на
клуб „Хинап”, което се съ-
стоя от 10.30 ч. на 18 фев-
руари, събота, в ресто-
рант „Морско око”. При-
състваха повече от 70 чле-
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на, гости бяха Станислава
Митева и Вили Чалъкова
от служба „Социално под-
помагане” Балчик, както и
главните редактори на
двата балчишки вестника
– в.”Балчик” и в.”Балчиш-
ки телеграф”. След крат-
кото съдържателно слово
на Д. Малева думата бе да-
дена на В.Чалъкова, която
разясни нови моменти в
работата на службата, от
които могат и трябва да се
възползват хората с увре-
ждания. Получи се оживе-
на беседа с въпроси за пар-
коместата в града, за тран-
спортните карти, за отоп-
лителните материали, за
отстъпките за телекомуни-
кационни услуги, диетич-
ното хранене, за наемите на

общинските жилища, за
пътуването по БДЖ, за по-
лучаването на винетки от
инвалидите, за пакетните
помощи от БЧК и много
други, все касаещи члено-
вете на клуб „Хинап”.

Деловият характер на
събранието бе сполучли-
во разнообразен със сти-
хове и слова по случай 19
февруари и 3 март. Пен-
ка Димитрова прочете
своя творба за Левски, а
Анна Донева рецитира
вдъхновено „Опълченци-
те на Шипка”. Акцент в
атмосферата бе току-що
преминалият ден на усми-
вката и добротата, свър-
зан с взаимопомощта и
приятелството между хо-
рата. Всеки присъстващ

подари на човека срещу
себе си „Чашата на прия-
телството”. В една от ча-
шите на поздравителна
картичка стоеше надпис
„Не ти е приятел този,
който ти трие сълзите, а
този, който не те кара да
плачеш.”

Събранието продъл-
жи с отчетна информа-
ция за 2011 г., прочете-
на от Д.Малева, а също
и отчет от председателя
на ревизионната коми-
сия П.Пенев за същия
период.

Направи впечатление
богатата дейност на чле-
новете на клуб „Хинап”,
активното им участие в
обществения живот на
града, в спортните и кул-
турни прояви на Общи-
ната. Певческите групи
„Бяло цвете” и „Неспо-
койни вълни” показват
своето изкуство във фе-

стивали и надпявания, не
само в града и района, но
и на национално ниво. А
срещите със съответните
клубове от Добрич, Вар-
на, Разград , Габрово,
Русе, Перник и мн.др.
градове и села внасят
разнообразие и радост в
живота на хората с дъл-
готрайни здравословни
проблеми.

Най-мъдрият 82-годи-
шен член на „Хинап” Илия
Илиев получи „Бастуна на
дълголетието”.

Събранието продължи с
наздравици и обяд, гриж-
ливо подготвен от ресто-
рант „Морско око”. Весе-
лието, тази неотменна част
от изявите на клуб „Хи-
нап”, продължи с музика
и танци, с талантливи из-
пълнения – Стефка Бонче-
ва рецитира ”И всичко пак
е вечно” от Е.Евтимов;
Стойка Георгиева изпя ху-

бава народна песен, всич-
ки бяха закичени с миниа-
тюрни червени сърчица и
почерпени с домашни сла-
дки от Иванка Русева,
разбира се не липсваха и
пиперливите вицове и пе-
сни на Георги Христов и
Дочка Щерева. А  певици-
те Адивие Ахмедова и До-
нка Йорданова изпяха
красива песен за Балчик,
по стихове на Цонка Сив-
кова. Дори гимнастичките
ветеранки импровизираха
с част от новото си гимна-
стическо съчетание, гарни-
рано с красивия шпагат  на
Пенка Велчева.

Будното въображение,
нестандартните прояви,
умното съчетаване на се-
риозното, деловото и по-
лезното с настроение и ве-
селие превърнаха събра-
нието в едно неповторимо
преживяване.

Мария  АНДРЕЕВА

На 17 февруари 2012
се проведе сесия на
ОбС, която роди „мърт-
во дете” на Общината и
го дари на кмета, за да
се отърве от отговор-
ност. Всъщност какво
стана? По последна то-
чка от заседанието об-
щинските съветници
гласуваха с 13 „за” и 8
„въздържали се”  целия
сборен бюджет за 2012
г. Този бюджет, обаче,
предвиждаше приход
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от 15 248 000 лв. от про-
дажба на акции от АД
„Албена”. За това 12
общински съветници
не се съгласиха, пет се
въздържаха, а съветни-
ците от БСП С.Фудуло-
ва, Ив.Бързакова, Ата-
нас Жечев и съветни-
кът от ДПС д-р У.Беки-
ров подкрепиха кметс-
кото предложение за
продажба на албенски-
те акции.

Приходната част на

бюджета остана с петна-
десет милиона по-мал-
ко, отколкото разходна-
та. Иначе за разпределе-
ние на разходите съвет-
ниците имаха най-раз-
лични мнения и ги под-
крепиха с идеята - на
футбола да се дадат по-
малко пари.

Общинските съветни-
ци не харесаха и бюдже-
та на Общинското пред-
приятие БКС. Спор се
поведе за това кои са са-

мотни майки и колко да
бъде месечната такса на
децата в детската гради-
на. На помощния пер-
сонал да се полага ли
храна и облекло по
СБКО.

В крайна сметка ще се
работи по негласуван
бюджет. До следващата
сесия, когато съветни-
ците ще трябва да гласу-
ват рационално и да
има бюджет.

Маруся КОСТОВА

· за написване на стихотворение, разказ, есе;
· за рисунки и приложни творби;
· за изпълнение на музикални и танцови творби:
· за мултимедия /слайдшоу, клип/
В конкурса могат да участват  ученици от Община Балчик.

ЕТАПИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:

       Конкурси в училищата – до 30.03.2012 г.
ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÊÎÍÊÓÐÑ“ÌÎßÒÀ ÁÚËÃÀÐÈß”

20.04.12 г.  от 14.00 ч. в ОДК
              Откриване на Общинска изложба „Моята България“

20.04.12 г.  от 14.30 ч. в ОДК
                              Конкурс за мултимедия

26.04.12 г.  от 13.00 ч. в НЧ „П. Хилендарски”
Конкурс за певци и  танцьори

Празничен концерт на отличените участници
 на 09.05.12 г. от 14.30 часа в НЧ „П. Хилендарски”

Краен срок за представяне на конкурсните творби и заявки за участие
30 март 2012 г. в Общински детски комплекс
Допълнителна информация на телефони:
 7-10-52 – Г. Неделчева, 7-29-67 – Т. Сивриева, 7-21-79 - ОДК

ÎÁÙÈÍÀ ÁÀË×ÈÊ
ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÄÅÒÑÊÈ ÊÎÌÏËÅÊÑ

XVII - òè ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÊÎÍÊÓÐÑ
“ÌÎßÒÀ ÁÚËÃÀÐÈß”

МОТО НА КОНКУРСА: “МОЯТА БЪЛГАРИЯ - ЧИСТА И КРАСИВА”

Ïðåäëîæåíèå çà âçàèìîïîìîù
Обединени в борбата срещу дрогата , група от майки сблъскали се с проблема “Наркоза-
висимост” предлагат своята подкрепа за всички зависими, желаещи да се измъкнат от

блатото и за техните родители и близки, желаещи да им помогнат.
Ние можем:

1. Да дадем информация за места за лечение
и за начина да се осъществи връзка с тях;

2. Да изслушаме с разбиране;
3. Да споделим опит по въпроси , на които всеки търси своя отговор, а именно:

- как да разберем, че децата ни употребяват наркотици;
- как да им  помогнем  да направят първата стъпка за лечение;

- как да ги  подкрепяме , когато са започнали  лечение;
Последната неделя  на всеки месец  от 13.00 часа  в клуба на пенсионера на ул.”Дио-

нисополис” № 3, една от нас очаква зависими или родители за първа среща, които могат
да споделят проблемите си в  индивидуален разговор.

От 14.00 часа са редовните ни срещи.
За повече информация тел: 0579/72160; 0885044574  Стоянка Йорданова

E-mail: maiki_balchik@abv.bg

Ïîìîù çà ïîñòðàäàëèòå îò íàâîäíåíèåòî â ñ. Áèñåð

Дарителски SMS на номер 17 777 с текст DMS BEDSTVIE. Банкова сметка за дарения: Уникредит
Булбанк IBAN BG 54 UNCR 7630 10 07 11 02 07, BIC UNCR BG SF

Одеала и дрехи се събират в дирекция “Социално подпомагане” - Балчик.

Âàðíåíñêà ôèðìà îðãàíèçèðà òðèìåñå÷åí
êóðñ ïî ðóìúíñêè åçèê.

Ñïðàâêè: Òåë: 0579 7 28 62 (Õîòåë “Áàë÷èê”)




