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Хотел - ресторант “Балчик”
набира персонал за летния сезон

готвач и сервитьори

0579 / 72809 и 0899/655249

Децата на Балчик пяха  на “Хоровата панорама”  в Шумен

“Хайде, ХЛАПЕТА, 
тръгнахме -ОБИЧАМ ви 
много - да пеем вълну-
ващо си пожелавам!” – с 
тези думи д-р  Валентина 
Георгиева, диригент на 
Вокалната студия при НЧ 
„Паисий Хилендарски 
1870” Балчик приятно 
провокира във Фейсбук 

своите възпитаници, пре-
ди отпътуването им към 
Шумен за участие в „Па-
норамата на българското 
хорово изкуство – 2016”, 
организирана от Община 
Шумен, Министерство 
на културата, Българ-
ския хоров съюз, ШУ 
„Епископ Константин 

Преславски”, НЧ „Добри 
Войников 1856” и ОДК 
Шумен.

Децата придружава и 
д-р Румяна Малчева Ан-
гелова, активен участник 
в Смесен хор „Черно-
морски звуци” Балчик,  
„Общественик на 2013 
година”. 

Балчишките деца бяха 
много ярки на сцената – с 
красиви дрехи и приятни 
гласчета. Те изпъкнаха 
сред другите участници, 
големи хорове, с високи 
достижения и дълголет-
на история: Хор „Родни 
звуци” при НЧ”Добри 
Войников” Шумен, с ди-

С прекрасни впечатления 
сме от кмета Сергей Фили-
пов, с когото се срещнахме 
през септември 2014 г. в 
град Тараклия, където бя-
хме поканени на фестивал 
на етносите. Българите в 
този най-голям български 
град в Молдова са повече 
българи и от нас. 

Те не са се претопили. 

Запазили са изцяло стария 
български език, фолклор и 
традиции на българската 
диаспора. 

За това има ръководен 
дял Сергей Филипов. Хо-
рата го избраха от раз за 
кмет. Гласуваха му нов 
мандат и той трябва сега 
да изпълни дълга си към 
тях като кмет. 

Ние сме убедени в него-
вата отговорност.

От името на българската 
делегация в Тараклия през 
2014 г. изразявам своя 
протест срещу отстраня-
ването на Сергей Филипов 
от власт.

Маруся Костова, пред-
седател на Сдружение 
„Българско наследство“ 

ригент Христо Атанасов; 
Хор „Бодра песен” при 
ОДК Шумен, с диригент 
Деница Узунова, спече-
лили престижната първа 
награда на балчишкия 
хоров фестивал преди 
2 години; Хор „Морски 
звуци” при Община Ва-
рна, с диригент Роси-

ца Щерева; Женски хор 
„Христина Морфова” 
при НЧ „Д-р Петър Бе-
рон” София, с диригент 
Таня Никлева – Владева.

Панорамата на българ-
ското хорово изкуство в 
Шумен бе посветена на 
85-годишнината от рож-
дението на проф.Венета 

Вичева и 90-годишни-
ната от създаването на 
Българския хоров съюз.
Съпътстващи събития 
бяха: конкурсът за мла-
ди диригенти, кръглата 
маса, изложба и концерт 
– презентация.

Маруся КОСТОВА

Участниците в "Панорамата на хоровото изкуство в Шумен" Фото: Деница УЗУНОВА

Депутатът от БСП Георги Пирински и представители на ДАБЧ във Варна - на посещение на фестивала 
на етносите в Тараклия, Бесарабия. 

Фото: Маруся КОСТОВА 

Културна делегация от Балчик на посещение в най-големия български град в Молдова - Тараклия.
 Фото: Маруся КОСТОВА 

23АПРИЛ СЪБОТА 21.30 ч.
8-ми рожден ден на Salsa Club DESITA

  El Simpatico, Balchik

Балчик, България. 
Снимките са от посе-

щението на културната 
делегация от Балчик, Бъл-
гария в Тараклия, Молдо-
ва. На последната снимка 
е българският политик от 
БСП Георги Пирински и 
членове на Асоциацията 
на българите в чужбина 
- Варна.

Върнете Сергей Филипов! Откриха проблем на въжен мост 
в Оброчище

Контролната проверка по 
указание на Върховната 
административна про-
куратура за състоянието 
на въжените мостове, по 
която работиха прокуро-
рите в обхвата на Апела-
тивната прокуратура във 
Варна, установи опасни 
въжени мостове и напра-
ви предписания за пре-
махване на някои от тях, 
забрана за преминаване-
то по други и започване 
на спешни ремонтни дей-
ности, съобщиха от прес-
центъра на Варненската 
апелативна прокуратура.
Резултатите от завър-
шилата общонадзорна 
проверка за законност 
сочат, че на територията 
на Варненска област и 
четирите въжени моста 
са в добро състояние и са 
безопасни за преминава-

щите по тях. В Добричка 
област съществува само 
един въжен мост,  който 
се намира близо до ста-
диона на село Оброчище. 
При движение по него са 
установени отклонения и 
е изготвено предложение 
до кмета на община Бал-
чик за отстраняване на 
проблема.
От съществуващите се-
дем въжени моста на те-
риторията на Шуменска 
област четири се намират 
в община Смядово. Те са 
в лошо техническо със-
тояние и са опасни за пе-
шеходците, не е изяснена 
също и собствеността 
им. Разпоредено е било 
на областния управител 
и на кмета на Смядово да 
предприемат действия за 
обезопасяване на опасни-
те въжени мостове. 

От съществуващите осем 
въжени моста в Търго-
вищка област спрямо три 
са предприети мерки за 
налагане забрана за пре-
минаване и спешни ре-
монтни дейности. 
След извършената про-
верка за опасен е обявен 
въженият мост над река 
Батова в землището на 
село Веселиново, който 
ще бъде премахнат. За 
спешен ремонт е обявен 
мостът над река Камчия в 
землището на село Черни 
връх. 
Над моста над река Гери-
ла във Върбица ще бъде 
поставена табела, която 
ще указва на преминава-
щите носимоспособност-
та и възможният брой на 
едновременно премина-
ващите по него. 

БТ


