
В РЕГИОНА  9 юни - 15 юни 2011 г. 2

ÑÈÍßÒÀ ÊÎÀËÈÖÈß
НА 12 ЮНИ 2011 г. (неделя)

КАНИ ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ , СИМПАТИЗАНТИ И ГРАЖДАНИТЕ
НА ОБЩИНА БАЛЧИК ДА СЕ ВКЛЮЧАТ

В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КАНДИДАТ  ПРЕЗИДЕНТ НА
СИНЯТА КОАЛИЦИЯ .

ИЗБОРНИЯТ ДЕН ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 8.00 Ч.. И ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДО 20.00 Ч.
 В СГРАДАТА НА СОУ ХРИСТО БОТЕВ .

Живеещите на „Сбор-
но място”, бяхме подло-
жени на постоянен стрес,
поради ежедневното
спиране на водата. Упра-
вителят на „В и К” Сте-
лиян Касабов се отнесе
с лице към проблема.За-
едно със своя помощник
направиха организация,
която аз приветствам.
Демонтирани бяха ста-
рите съоръжения и под-
менени с нови, което е
придобивка за града.

Много труд и умение

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒ

Äîñòîéíè çà ïîäðàæàíèå
вложиха ветераните –
пенсионери /майстори
водопроводчици/ Пе-
тър Миндов и бай Илия
Гърка при монтажа.
Влизайки в шахтата в
15.00 ч., те излязоха в
полунощ. Водата поте-
че в 23.30 ч. Какъв бла-
годат! До приключва-
не присъствахме и ние
– „доброволците” –
Румен Петров, Румен
Долапчиев и Влади-
мир Симеонов.

От  името на живее-

щите на „Сборно мяс-
то” и от мое име като
председател на Обл. Съ-
вет на „Съюза на пен-
сионерите 2004” изказ-
вам благодарност и въ-
трешно удовлетворе-
ние за положения труд.
Ще изпратя и поздрави-
телни адреси за стара-
нието и професионали-
зма в работата.

Нека това послужи за
подражание и пример за
гражданска отговорност.

Марин ДРАГНЕВ

На 11 май т.г. трийсет възпитаници на Професионална гимназия за кадри в обслужващата сфера”
Алеко Константинов” за последен път прекрачиха прага на училището, за последен път застанаха пред
знамето, за да се сбогуват завинаги с него и прекрачат в другото мечтано време, в истинския живот.
Бъдещите готвачи, с класен ръководител г-жа Т. Павлова и сътрудниците в малък и среден бизнес с
класен ръководител г-жа М. Росенова направиха развълнувана равносметка на изминалите години в
гимназията и казаха едно голямо благодаря на своите учители.

Ïîñëåäíèÿò ó÷åáåí äåí  íà
àáèòóðèåíòèòå îò ÏÃ çà ÊÎÑ

“Àëåêî Êîíñòàíòèíîâ” Áàë÷èê

Светлите отражения на
балчишкия залив за пети
път приютиха художници-
те от международния пле-
нер    „Европейски хори-
зонти” Събрани на това са-
крално място си дават сре-
ща и общуват помежду си,
хора от различни поколе-
ния и националности, с ед-
на единствена цел ,да уло-
вят и предадат красотата
на белите брегове и благо-
родството на пейзажа око-
ло нас.

Тази  година в пленера
участват: Ванда Гарланд /
Англия/,Кристина Бучков-
ска/Полша/,Георге Андре-
еску,Жана Андрееску,Фло-
рин Михай,Лучия Нику/
Румъния/,Бисер Лаза-
ров,СтоилМирчев,Антон
Гошев,Симеон Панайо-

Ìîðå, ëþáîâ è ñâåòëèíà-ðèñóâàíè
îò ÷åòêèòå íà õóäîæíèöè

тов,Петя Илиева и Николай
Илиев/България/.Една сре-
ща на творци, създаващи и
носещи облика на съвре-
менната разнопосочна изо-
бразителна култура,обеди-
нени от любовта си към  Бал-
чик и бреговете му.В зак-

лючителната изложба всеки
от тях ще остави по две
творби, обогатяващи фон-
да на художествената гале-
рия и града ,един жест, кой-
то заслужава инспирации и
благодарността ни.

Тази среща се случва

благодарение спонсорст-
вото на Община Балчик и
„Лотос-тур” ООД ,които
вече пет години стоят не-
отлъчно зад проявата и да-
ват възможност това да се
случи.

Валентин ШАЛТЕВ

Извършва хидроизолация на покриви по всички технологии, ремонт на
покриви, монтаж на конструкции, монтаж на улуци, водосточни

тръби, монтаж на ламарина, битумни керемиди, ондолин, монтаж на
гипс картон, на теракот и фаянс;довършителни работи

За всички дейности отстъпка от 10 %,

с договор и гаранция

Òåë:0899 175 266
0887 716 779

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !

/4-3/

Фирма “Хаджиев” гр. Добрич

   20 ãîäèíè - Ôåñòèâàë
“Ïðîöåñ-ïðîñòðàíñòâî”

На 6 юни 2011г.
участниците във фести-
вала откриха изложба, на
която присъстваха кметът
Н. Ангелова и съпругата
му д-р Р. Малчева, зам.-
кметът М. Петров, граж-
дани, съпричастни на 20-
годишния фестивал.

Участниците в юбилей-
ното издания са:

Арта Тоци (Албания/
България);

Бистра Льошевалие
(България/Франиця);

Габриела Петрова (Бъл-
гария);

Гюнюл Нюоолу (Тур-
ция);

Димитричка Балева
(България);

Елена Панайотова (Бъл-
гария);

Емануела Ковач (Бълга-
рия);

Йоаким Глием (Герма-
ния/Франция);

Калоян Илиев - Кокимо-
то (България);

Моира Жофрион
(САЩ);

Петер Вестман (Шве-
ция);

Сашо  Стоицов (Бълга-
рия/САЩ);

Стелиян Стелиянов
(България);

Тодор Балев (България);
Симеон Симеонов (Бъл-

гария);
Гости на фестивала са:
Фестивал “Видеохолика”,

група студенти от НХА.
Съпътстваща програма:
- проект “Недовършени

Торби” - Магда Абазова, с
любезното съдействие на
Тодор Абазов;

- нови попълнения в
колекцията на фестива-
ла:Любен Генов, Божи-
дар Бончев, Жени Ми-
ханджийска, Петър Арна-
удов, Мохамед Ал - Са-
лих, Ива Яранова и др.

На 1.11.2011 в гале-
рията на ул.”Шипка” 6
в София предстои отк-
риване на представи-
телна изложба от коле-
кц ия та на фести вала
“П роцес-прост ранст-
во” - 20 години.

Откриване на 20-тото издание на фестивала “Процес-пространство”

    Фото:М. КОСТОВА




