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Над Вратцата, по ска-
лите, играели слънчеви-
те лъчи с пулсиращи
светлини: оранжеви,
виолетови, бели…

Златистите лъчи на
слънцето олизвали пра-
знично украсения град
Враца и построените на
площада стотици хора
от трудовите колективи.
Духови оркестри огла-
сяли с маршови песни
града. Хиляди хора или
на площада. Други оти-
вали през Вратцата по-
край левия бряг на река
Лева да заемат полянки-
те, където да направят
празничния обяд. Тре-
ти отивали по-нагоре,
близо до пещерата Ле-
деника. Един младеж,
който бил на мотор и
много напред, чул силен
грохот, идващ отдалече
пред него. Видял как в
далечината падат дърве-
та и на стотина метра
зад тях идвала голяма
тъмносива маса, пред
която всичко пада. Раз-

Ïðåäè 47 ãîäèíè
брал какво става, мото-
ристът с пълна газ тръг-
нал обратно към Враца,
викайки с пълно гърло:
„Бягайте бързо нависо-
ко, спасявайте се, хора,
идва голямо наводне-
ние!”

Първомайската мани-
фестация била към своя
край. В 11.20 ч. се чуло
страшно бучене, идва-
що от прохода Вратца-
та. Разнасял се адски тъ-
тен. Хората гледали как
по коритото на реката
падали дървета, стълбо-
ве, огради, къщи. Пред
очите им се вихрел по-
топ. Стихията носела
скални маси, хора, жи-
вотни. Викове за помощ
и крясъци огласяли ра-
йона. Всичко това трая-
ло 20 минути. Разруше-
нията били огромни.

Водохранилището на
Оловно-цинковата фаб-
рика се отприщило и те-
жък поток от отровна
утаечна маса 500 куб.м.
се спуснала надолу към

Враца и помляла една
трета от с.Згориград,
част от Враца, зоологи-
ческата градина. Стоти-
ци хора и животни заги-
ват. Мътилката изхвър-
лила трупове на хора и
животни по тротоарите.
В храстите край реката
стърчали ръце и крака
на мъртъвци. Трупче на
дете било изхвърлена на
главната улица. Войни-
ци вадели трупове и ги
носели на стадиона, а
там пожарникарите ми-
ели със силна водна
струя обезобразените
трупове. Имало войни-
ци, полудели от гледка-
та. Градът потънал в
траур.

Тайно, с хеликоптер,
пристигнал Тодор Жи-
вков и шефът на ДС Со-
лаков. Живков наредил
да се мълчи за случая.
По-късно обявили, че са
загинали 112 души и над
2000 ранени. А фактиче-
ски загиналите били 488
души.

За всичко това ми
разказаха учителката
Мария, която работи-
ла в Балчик и е балчи-
шка снаха и Сивков,
който преди години
беше управител на
книжарницата в Бал-
чик. Ние, участници в
Националния поход
„По стъпките на Боте-
вата чета” бяхме на
Ботева поляна. Там
Мария и Сивков ни
разказаха това, което
Ви споделих.

При закриването на
похода на 2 юни във
Враца танцовият състав
на балчиклии закри Бо-
тевите тържества. До за-
минаването ни с влака,
имахме много време и
се разходихме из града.
По стълбове, дървета, по
стените на къщите има-
ше много некролози на
цели семейства, деца,
родители, баби и дядов-
ци. Виждахме до къде е
стигнала стихията.

Мильо ЙОЧЕВ

Отчетно-изборното
събрание е всякога по-
вод за равносметка. А
равносметката е изпи-
тание за безпристраст-
ната оценка на една ор-
ганизация от хора в да-
ден период. С такава
обективност пристъпи-
ха и гимнастиците вете-
рани от клуб „Здравец”
в нашия град.

На 27 май от 10.00 ч.
те проведоха своето от-
четно-изборно събра-
ние. Кратка, стегната и
съдържателна инфор-
мация за дейността през
изминалата година нап-
рави методическият ръ-
ководител на клуба
Д.Малева. Тя изреди
участията на клуба във
всички зонални и репу-
бликански състезания,
организирани от феде-
рация „Спорт за всич-
ки”, както и специално-
то им участие в гала-съ-
стезанието, на което бя-
ха поканени десетте
най-добре проявили се
клубове през годината.
В този красив празник
на спорта и изкуството
балчиклийки присъст-
ват всяка година с гим-
настическо съчетание и
специална литературна
награда.

В информацията си
Д.Малева спомена и за
трудностите на клуба
при тренировките и за-

учаването на новите съ-
четания, трудности, по-
родени от липсата на
спортна зала. Тя не про-
пусна да благодари за
проявеното разбиране
и добра воля на ръково-
дството на ОУ
„Св.Св.Кирил и Мето-
дий”, в чиято спортна
зала тренират, както и на
общинското ръководст-
во на града и лично на
кмета Н.Ангелов и сек-
ретаря на Общината
М.Ангелова, които оси-
гуряват финансово пъ-
туването до съответни-
те градове и София на
състезания.

В разискванията бяха
поставени въпроси от-
носно спортното обле-
кло, както и други тех-
нически подробности
около пътуванията.
Емоционално изказва-
не направи Янка Анге-
лова, която благодари
на Д.Малева за положе-
ния качествен труд и
усилията и за отлично
представяне на клуба,
както и за приятната ат-
мосфера при трениро-
вките, празниците и пъ-
туванията. Беше пред-
ложено и единодушно
избрано ново ръковод-
ство на клуба с предсе-
дател Руска…………,
Д.Малева – методичес-
ки ръководител, Елена
Казакова – касиер, Иван-

ка Игнатова – член,
Ирина Братоева – член.

Гост на събранието
беше Ангел Събев –
председател на ОбС на
пенсионерите в Балчик,
който поздрави гимна-
стичките за техните ус-
пехи в състезанията, за
старанието и сериозно-
стта, за начина, по кой-
то представят Балчик.
Той разказа за приятна-
та изненада на ръковод-
ни органи от града да
видят лицата на гимна-
стичките върху корица-
та на специалния албум
от федерация „Спорт за
всички”. А.Събев поже-
ла нови успехи на клу-
ба в предстоящите със-
тезания и обеща съдей-
ствие при възникващи
трудности.

Балчишките гимнас-
тици-ветерани са пока-
нени да бъдат домаки-
ни на републиканско
първенство през следва-
щата година. Затова от-
сега се мисли за орга-
низирането му, за нас-
таняването и посреща-
нето на отборите така,
че да отнесат хубави
спомени от красивия
град Балчик. Градът,
който единствен в Доб-
рички регион има клуб
на ветерани – гимнас-
тици с емблематичното
и хубаво име „Здравец”.

Мария АНДРЕЕВА

Îò÷åòíî - èçáîðíî ñúáðàíèå
íà êëóá “Çäðàâåö”

Ïóáëè÷åí òúðã ñ òàéíî íàääàâàíå çà îòäàâàíå
ïîä íàåì íà ÷àñò îò èìîò

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г.,
изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение № 64/17.02.2012
г. на ОбС - Балчик и Заповед № 471/16.05.2013 г. на Кмета на Община Балчик.

       ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична
общинска собственост :

       1. Част от поземлен имот № 53120.505.2 по кад. карта на в.з”Фиш - фиш”, гр. Балчик - публична
общинска собственост, за поставяне на преместваем обект за бързо хранене с площ от 15 м2 /съгласно
одобрена схема от главният архитект/ с начална годишна наемна цена 400.00 лв. /четиристотин лева/,
без ДДС.

      2.Срок на договора - 3 /три/ години
      3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския

закон и да извършват дейност, предмет на търга.
      Търгът ще се проведе на 14.06.2013 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска

администрация - Балчик, пл. “21 - септември” № 6.
      Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от

23.05.2013 г. до 12.06.2013 г. на касата на ОбА - Балчик.
       Крайният срок за приемане на предложения за участие е 13.06.2013 г. до 16,00 ч. в информационния

център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.
      Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна

документация.
      За справки: тел. 7-10-54 Веселина Маринова

XXII ôåñòèâàë “Ïðîöåñ-Ïðîñòðàíñòâî” - 1 - 15 þíè 2013 ã. â Áàë÷èê
„18 + 19 = 13. Парадо-

кси на морето“  е тазго-
дишното мото на тради-
ционния фестивал “Про-
цес пространство”, про-
веждаш се в Балчик. Ор-
ганизаторите коментират,
че мотото трудно може да
се обясни. Свързано е с
парадоксите на морето и
на аритметиката.  Имен-
но затова фестивалът е за
танц и пърформанс и за
скулптура – разположен
между имагинерното и
сетивното.

Според програмата
фестивалът ще бъде от-
крит с презентация на
каталог “20 години
Процес пространство”
на 1 юни от 18.00 часа
в Художествената га-
лерия. Предвидени по
време на фестивални-
те дни интересни уър-
кшопи, прожекции и
презентации на книги,
включително на ново-
издадения каталог на
фестивала от 2012г.

В тазгодишното изда-
ние на фестивала са за-
явили участници от Ав-
стралия, България, Сър-
бия, САЩ, Мексико и
Швеция,  а имената на
участниците са Джон
Нортингтън (САЩ), Ева

Зиги Барйeлунд (Шве-
ция), Зорница Симеоно-
ва, Ива Симеонова, Ку-
индел Ортън (Австра-
лия), Мария Джакович
(Сърбия), Нина Ивано-
ва, Петър Ралев, Пума
Барйe (Швеция), Сил-
вия Богоева, Стефан
Иванов. Материалите
обект за работа са пре-
двидени да са местния
балчишки варовик и съ-
ответно танци и пър-
форманси. Фестивалът
ще бъде закрит на 15
юни с представяне на
скулптурните произве-
дения от 18.00 часа, от-
ново в галерията, а данс
пърформънс програма
от 20,00 ч. на кея до
морска гара. Организа-
тори на фестивала са
Пенка Минчева, Хрис-
тина Бобокова и Дими-
тър Грозданов.

Програма:
1 юни, 18:00 ГАЛЕ-

РИЯ БАЛЧИК
ОТКРИВАНЕ ИЗЛО-

ЖБА „РИСУНКИ“
Димитър Грозданов
Пенка Минчева
Мария Джакович
19:00 ПРЕДСТАВЯНЕ

НА КАТАЛОГ
„20 ГОДИНИ ФЕС-

ТИВАЛ ПРОЦЕС –

ПРОСТРАНСТВО“
5 юни, 16:00 ГАЛЕ-

РИЯ БАЛЧИК
УЪРКШОП ОТЛИ-

ВАНЕ С „АКРИСТАЛ“
Ева Зиги Бариелунд

(Швеция)
Пума Барие (Шве-

ция)
9 юни, 16:00 ПЪРВА

БУНА БАЛЧИК
П Ъ Р Ф О Р М А Н С

„ОСНОВНИ ДВИЖЕ-
НИЯ“

Куиндел Ортън (Ав-
стралия)

11 юни, 16:00 ГАЛЕ-
РИЯ БАЛЧИК

УЪРКШОП РАБО-
ТА СЪС СМОЛА

Димитър Грозданов
14 юни, 18:00 ГАЛЕ-

РИЯ БАЛЧИК
П Р О Ж Е К Ц И И

„ТАНЦЪТ СРЕЩА
ВИДЕОАТРА“

Петър Атанасов – из-
брано от фестивал Виде-
охолика

15 юни, 18:00 ГАЛЕ-
РИЯ БАЛЧИК

ЗАКРИВАНЕ НА
ФЕСТИВАЛА С ОТК-
РИВАНЕ НА ИЗЛОЖ-
БА СКУЛПТУРА В
КАМЪК

20:00 ДАНС ПЪР-
ФОРМЪНС ПРОГРА-
МА НА КЕЯ.




