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Пенсионерският клуб
„Младост” от град Бал-
чик бе изпълнен с праз-
нично пролетно наст-
роение и много емо-
ции. След поредната ре-
петиция жените от клу-
ба отпразнуваха търже-
ствено рождените дни
на Господинка Въжаро-
ва и на Димитричка Бо-
нева. Те бяха поздраве-
ни с много цветя и по-
даръци, придружени
със сърдечни пожела-
ния за здраве, късмет и
любов.

Господинка Въжаро-
ва е ръководителка на

певческата група за ав-
тентичен фолклор, а за
Димитричка този ден бе
много специален, тя от-
празнува достоен юби-
лей – 75 годишнина. С
красиви букети и изра-
зено уважение, рожде-
ничките бяха поздраве-
ни и от Георги Андонов
– председател на пенси-
онерския клуб. Той по-
жела здраве и много ща-
стие на тях и на семейс-
твата им, дълги години
певческа дейност и ак-
тивно участие в живота
на клуба. На малка па-
теричка, с цветя и сим-

волични подаръци, бе
поздравена за рождения
ден и малката лазарка
Александра. На нея ба-
бите от клуба пожелаха
да бъде отлична учени-
чка за радост на роди-
тели, баба и дядо.

С много наздравици,
песни и хора, веселието
продължи. Доброто на-
строение и празнична-
та атмосфера продължи
дълго и с разговори за
предстоящите задачи и
празници, които ще се
проведат през настоя-
щата година.

Анастасия ДИМОВА

На 10 май в регионалния офис за трансгранично сътрудничество в румънс-
кия град Кълъраш ще бъде подписан договор по проекта “Черноморски вело-
сипед - диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния реги-
он”.

Основен бенефициент е Община Констанца, а партньор - Община Балчик.
Одобреният вече проект предвижда изграждане на туристическа алея за вело-
сипеди между Кранево и Балчик, като за целта ще има шест базови станции.
Идеята е от тях да бъдат наемани велосипеди, с които туристи и местни жители
да се предвижват в рамките на алеята. В проекта е заложено закупуването на
100 колела, ползването на които ще бъде безплатно през първите шест месеца.
Финансовото участие на Община Балчик в проекта е близо 7 000 евро.

Шерифе Алиева от
балчишкото село Ляхо-
во навършва днес 100
години. Шерифе има
пет деца, 15 внуци, мно-
го правнуци и дори пра-
правнуци.

В навечерието на пра-
зника от името на Общи-
на Балчик столетницата
получи телевизор, а
малчуганите от детска-
та градина на Ляхово я
изненадаха с песни и по-
здрави.

Сава ТИХОЛОВ

Ñòîëåòíèöà â Îáùèíàòà

Âåëîñèïåäíà àëåÿ
Êðàíåâî - Áàë÷èê

Хоровият състав на клуб “Младости” Фото: Анка Методиева

Кой ли не празнува Великден? Клуб на медицинските работници “Здраве” с председател Тодорка
Харизанова поздравяват своите съграждани с “Христос Воскресе!”            Фото: М. Костова
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Районен съд – Балчик, очаква въпроси на потребителите на съдебни услуги за медиацията. Инициативата

се осъществява в рамките на програма „Спогодби”, по която съдът работи от 01.01.2012 г. Целта е, гражданите
да получат необходимата им информация и да бъдат насърчени да ползват медиацията като начин за ускорено
и взаимоизгодно решаване на спорове.

Услугата „Медиаторът отговаря” се предоставя чрез интернет страницата на Районен съд – Балчик. Тя
може да бъде намерена в опцията „Програма „Спогодби” в основното меню на интернет страницата или
директно на адрес: http://rsbalchik.info/mediation/mediation_top.html

Гражданите могат да поставят свой въпрос в рубриката „Въпроси към медиатора”. Отговорът ще бъде
публикуван своевременно в съседната рубрика „Медиаторът отговаря” или ще бъде изпратен на посочен от
питащия електронен адрес, при изрично негово искане да не бъде публикуван на интернет страницата на съда.

В рубриката „Програма „Спогодби” е предоставена кратка информация за целта и стъпките в
осъществяването й, за участниците в програмата и за същността на медиацията. Това е доброволна, неформална
и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите
страни да постигнат споразумение. Всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните. Те
контролират всеки етап от спора, като осъзнават и отчитат най-пълно интересите си, те спестяват време, пари
и емоции. При успешна медиация, постигнатото споразумение между страните може да бъде одобрено от
съда. Ако това се случи по време на висящ съдебен спор, съдът връща Ѕ от внесената Държавна такса. При
непостигане на споразумение между страните, делото в съда продължава, като по никакъв начин не се
засягат правата и интересите на страните.

На 27 април  в НЧ „Ва-
сил Левски 1959” се про-
веде Х юбилеен фести-
вал на любителските ко-
лективи „Лазаровден”,
организиран от Община
Балчик и НЧ „Васил Ле-
вски 1959”. Фестивалът
бе открит от Марияна
Ангелова  Секретар на
Община Балчик. Гости
на празника бяха Гали-
на Неделчева  Началник
отдел „Образование, ху-
манитарни, социални и
стопански дейности“ и
Даниела Димитрова
Председател на НЧ „Ва-
сил Левски 1959”. Учас-
тие взеха 24 колектива, 9
индивидуални изпълни-
тели, от които 2 деца, 4
дуета, в това число един

детски, и 1 трио. Със сти-
хотворения за  Лазаров-
ден  участваха Алексан-
дра Сашева от ОУ „Ан-
тим I” и Памела Димит-
рова от село Змеево. Жу-
ри, с председател Петър
Крумов  хоров диригент,
композитор и фолкло-
рист, оценяваше пости-
женията на колективите
през изминалата година.

Община Балчик бе из-
работила за всички мал-
ки изпълнителки меда-
ли, а статуетката „Пър-
венец”  получиха:

Група за народни пес-
ни „Блага дума” с ръко-
водител Христо Христов
при НЧ „Христо Смир-
ненски 1941” с. Сенокос;

Хор „Добруджанки” с

диригент Магдалена
Христова при НЧ „Васил
Левски 1959” гр. Балчик;

Битов женски и Сме-
сен народен хор „Доб-
руджански гласове” при
НЧ „Просвета 1900” с.
Соколово с ръководител
Стаматка Кирилова;

Танцов състав „Стари
добруджанци” при НЧ
„Просвета 1900” с. Соко-
лово, с ръководител
Асенка Кулева.

Статуетки за поощре-
ние получиха също: Хор
„Текенски напеви” при
НЧ „Просвета 1901” с.
Оброчище с ръководител
Софка Кръстева и Група
за стари градски песни
„Екрене” при НЧ „Бачо
Киро 1939” с. Кранево с

Òðàäèöèîíåí Ëàçàðîâäåí

ръководител Нели Виче-
ва. С медал бе отличена
работата на г-н Тодор То-
доров от гр. Балчик, кой-
то успешно ръководи Об-
щински хор на пенсионе-
рите  и още два пенсио-
нерски състава.

След награждаването
бе проведен разговор
между ръководителите
на колективите  и Петър
Крумов, който подчерта
силните и слабите мо-
менти в работата им, да-
де им съвети и насока за
бъдещата работа. В про-
цеса на разговора се за-
роди идеята за провеж-
дане на практикум с ръ-
ководителите на хорови-
те състави от общината.

Галина ДИМОВА

Хор “Добруджанки“ при ч-ще “В.Левски” - Балчик          Фото: Галина Димова

Хоровият състав на село Дропла          Фото: Галина Димова




