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АВТОСЕРВИЗ „Винсис”
град Каварна

Извършва:
Регулаж на преден и заден мост;

Ремонт на автомобили и
селскостопанска техника.

Тел: 0899 13 60 71 ;
 0899 35 39 19

Ïîåòåñàòà Äèàíà Âåëèêîâà îò Áàë÷èê èçãîðÿ,
áåç äà íè êàæå "Ñáîãîì"

12 години ще лежи в затво-
ра созополският подпалвач
Павел Господинов - Хара-
кирито, реши Бургаският
окръжен съд. Магистратите
го признаха за виновен по
обвинението, че е подпалил
умишлено старинна къща в
Созопол. В пожара изгоря-
ха живи трима души - Дияна
Великова и двамата й възра-
стни родители.
Съдът уважи гражданските
искове на двамата синове на
загиналата Дияна. Те ще по-
лучат по 100 хиляди лева
кръвнина. Роднините насто-

яваха да получат допълни-
телно обезщетение за неи-
муществени вреди и зара-
ди смъртта на бабата и дя-
дото, но магистратите отх-
върлиха иска.
Инцидентът се случи на 15
ноември 2012 година.
Тогава в подпалената къ-
ща изгоряха трима души.
Прокуратурата изтъкна,
че в хода на съдебното сле-
дствие са събрани достатъ-
чно доказателства, които
подкрепят и доказват по
безспорен начин фактите
изложени в обвинителния

акт и че именно Господинов
е извършил престъпление-
то, в което е обвинен. Пър-
воначално подсъдимият е
направил самопризнания,
като е разказал за механиз-
ма на извършеното деяние.
В последствие той се е от-
казал от тях и е категори-
чен, че е невинен. Според
държавното обвинение то-
ва е част от защитната теза
на Павел Господинов.
В съдебната зала прокуро-
рът поиска максималното
наказание от 15 години ли-
шаване от свобода. Пове-

ÎÒÊÐÈÒÎ ÏÈÑÌÎ
ДО ТАТЯНА ДОСЕВА

ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

С КОПИЕ
ДО ПРОФ. ДПН ТОДОР ТАНЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОТНОСНО: Участие в Програма за творчески ваканции „Хайде да творим заедно!“

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,
В периода 14-18 април 2015 г. Вокалните формации при НЧ „Паисий Хилендарски-
1870“ гр. Балчик участваха в Международния детски фестивал „Млади таланти“
организиран от Националния дворец на децата - гр. София.
Четирите грамоти за отлично представяне, които спечелиха децата от Балчик, бяха
придружени с връчени лично от Вас покани-ваучери за участие в Програмата за
творчески ваканции „Хайде да творим заедно!“. Нещо повече, в рамките на тази
церемония по награждаване, Вие обявихте, че до края на май ръководителите на
групи, ще получат информация в какъв период и къде ще се провеждат ваканциите.
Предвид гореизложеното, Ви уведомявам, че до края на май, информация за
програмата не е постъпила. Не бе получена такава и до края на учебната година,
което бе причина да звъним настоятелно в периода 20-ти май – 3-ти юли в НДД. За
съжаление, отговорът на всички служители беше „Информация все още няма“ и не
ни бе предоставена възможност да се свържем лично с Вас.
При пореден опит за контакт на 10 юли, от служител на НДД, е получена информация,
че датите за Творческите ваканции са ясни, местата за провеждане също, но групите
са запълнени и няма места! Препоръчано е следното: „Места няма, но Вие все пак
изпратете един имейл, ако някой се откаже“.
Днес 13 юли, ръководители и родители на деца от вокалните формации си задаваме
няколко базисни въпроса, които предоставям на вниманието Ви:
- Кой и по какъв критерий е подбрал групите деца, за които места за „Творчески
ваканции“ - има?
- Кога се е случил този подбор, при условие, че според същия служител информация
за провеждането на „Творческите ваканции“ има едва от 9 юли 2015 г.?
- Каква е причината 19-те деца от Вокалните формации при НЧ „Паисий Хилендарски-
1870“, гр. Балчик да не бъдат включени в програмата?
- Служител от НДД или лично Вие, Г-жо Директор, която сте били свидетел на
усмивките на децата и сте получили техните аплодисменти, ще им обясните, че
наградата е била присъдена, но няма да бъде получена?
Задаваме си и още въпроси, но се надяваме, че е допусната грешка и в най-кратки
срокове ще бъдем уведомени за реализацията на програмата и участието на децата от
Балчик в нея.

13.07.2015 г.

С уважение,
Балчик Пламен Банчев:

(Секретар на НЧ „Паисий Хилендарски-1870“)
д-р Валентина Георгиева:

(Художествен ръководител)
Марияна Тихолова:

(Пианист)
д-р Цветелина Дончева:

(Лекар и родител)
Снежана Тодорова:

(Родител)
Светлана Кръстева:

(Родител)
Ивелина Мирчева:

(Родител)
Олга Владимировна:

(Родител)
Наталия Петрова-Дучева:

(Родител)

реникът на конституирани-
те в процеса частни обви-
нители и граждански ищци
подкрепи становището и
исканията на прокуратура-
та. В последната си дума по-
дсъдимият заяви, че е неви-
нен. „Нямам нищо общо с
инцидента”, каза Господи-
нов и помоли съда за опра-
вдателна присъда.
Присъдата от 12 години за-
твор подлежи на обжалване
и протест пред апелативния
съд в Бургас в 15-дневен
срок.
Мария АТАНАСОВА

ÒÀÍÃÎÒÎ - Ïàðèæ 1925...
Ñàìîñòîÿòåëíà èçëîæáà-æèâîïèñ íà

Àíòîíèÿ Äî÷åâà
 Антония Дочева е родена
в град София. През 1968 г.
завършва Художествената
гимназия в гр. София. През
1973 г. се дипломира в
Националната художествена
академия "Николай
Павлович"със специалност
"Илюстрация и дизайн на
книги". 1974 г. участва  в
"Женската изложба" в
Алжир.
Самостоятелни изложби:
- 1976, 1983, 1996 г. -
София, България
- 1990 г. - Рим, Италия
- 1992 г. - Хайделберг,
Германия
- 2001 г. - Rotary Club-
София, България
- 2002 г. -  изложба "Танго",
София
- 2003 г. - Женева,
Швейцария
- 2004 г. - Фрайбург,
Германия
- 2006 г.  - Гранд Хотел
София, живопис и коприна
- 2007 г. - Зала "България",
София
- 2008 г. - галерия "Аза",
представяне на албум
"Музиката", живопис и
рисунка
- 2010 г. - галерия "Артур",
София; галерия "Хермес",
Пловдив

- 2011 г. - Зала
"България", София
- 2012 г. - галерия
"Видима",Севлиево
    Художничката илюст-
рира 45 книги за деца, по-
вечето от които са публи-
кувани в Испания, Анг-
лия, Полша, Русия, Чехия
и други страни. Оформя
и илюстрира три тома с
приказки на Братя Грим.
Създава над 500 илюстра-
ции за детски анимацион-
ни филми. В периода 1982
- 1994 г. тя е единственият
представител за България
в UNICEF, създал и дарил
два пъзела, илюстрирал
картички и календар за
"Година на детето".
 Нейни творби са прите-
жание на Националната
художествена галерия, на
частни и обществени гале-
рии в България, Гърция,
Италия, Франция, Герма-
ния, Англия, Швейцария,
Австрия, Аржентина и
САЩ.
В момента живее и работи
в България.      "ТАНГО-
ТО - Париж 1925..." ще
бъде официално открита
на 10.07 (петък) 2015г. от
18:00ч. в Галерия "Тихо-
то гнездо" на ДКИ КЦ

"Двореца" - Балчик.      Из-
ложбата ще остане отворе-
на за посещения от 10 до
30 юли 2015 г.
* ДКИ КЦ "Двореца" оси-
гурява транспорт за меди-
ите, желаещи да отразят съ-
битието.
Потвържденията Ви ще
очакваме на телефон 0879
205 303 или на
(the_palace_balchik@abv.bg).

Автомобила ще тръгне от
паркинг на х-л "България"
в 16:45ч за заявилите при-
съствие от гр. Добрич. За
колегите от други населе-
ни места часът и мястото ще
бъдат уточнени според
броя на потвърдените зая-
вки. До 12:00ч. на
10.07.2015 г. ще очакваме
Вашите потвърждения за
организирания транспорт.

Ïðåäñòîÿùè ôåñòèâàëè
 è ÷åñòâàíèÿ

18 юли 2015 г. - Поднасяне на венци и цветя на Паметника
на Васил Левски, по случай 178-годишнината от
рождението на Апостола на свободата. Начало: 10.00 ч.
1 август 2015 г. - Национален преглед на художествената
самодейност на хората от Третата възраст и народните
читалища.  Начало: 9.30 ч. в НЧ „П.Хилендарски” Балчик.
16 август 2015 г. - Концерт на бесарабски българчета от
град Твърдица, Молдова, организиран от Форум
„Българско наследство”. Начало: 18.00 ч. в НЧ
„П.Хилендарски” Балчик.
28 август 2015 г. - Откриване и Дефиле на участниците
във форум „Българско наследство”. Начало: 16.00 ч.
пл.”21 септември” Балчик
28 август 2015 г. - Църковна служба – водосвет за
участниците във форум „Българско наследство”, която
ще се отслужи от Варненско-Преславския митрополит
Йоан в храм „Св.Георги”.  Начало:  19.00 ч.
29 август 2015 г. - Фолклорни изяви с конкурсен характер
от 9.00 до 20.00 ч. в НЧ „П.Хилендарски” Балчик
29 август 2015 г. - Конференция „75 години от
възвръщането на Южна добруджа”. Начало: 10.00 ч. в
конферентната зала на Община Балчик. Откриване на
тематична изложба за Добруджанския въпрос.
29 август 2015 г. - Конференция  „Етнологията на
българите”. Начало: 18.00 ч. в конферентната зала на
Община Балчик.
30 август 2015 г.  - Поетичен спектакъл и заключителен
концерт на форума „Българско наследство”. Начало: 14.00
ч.в НЧ „П.хилендарски” Балчик.
31 август 2015 г. - Музикално-театрален спектакъл  на
бесарабски българи от град Тараклия. Начало: 18.00 ч. в
НЧ „Васил Левски” Балчик.

ÂÊÓÑÍÈ ÈÇÍÅÍÀÄÈ
ÇÀ ÍÀÑ Å ÏÐÈÃÎÒÂÈËÀ

ÔÈÐÌÀ "ÁÀË ÊËÀÑ "
В продължение на 3 седми-
ци гости на Балчишката
фирма за хляб и хлебни из-
делия „БалКлас” бяха екс-
перти от немската стопанс-
ка организация СЕС.
Семейство Вилхелм и Урсу-
ла Биомер, майстори кули-
нари от Кьолн, от 10 годи-
ни предават знанията и уме-
нията си на специалисти пе-
кари и кулинари в различ-
ни страни. Били са многок-
ратно в Полша, Кипър, Ру-

мъния, Украйна, Казахс-
тан, Узбекистан, Русия (в
10 различни градове) и в
Южна Африка.
В България са за първи
път и бяха очаровани от
нея. Определиха страната
ни като най-красивата
страна, където са били, с
най - красиви морски бре-
гове, но слабо развит ту-
ризъм, с много интелиген-
тни млади хора, говорещи
чужди езици.

Бяха много щастливи, че
точно в България  идват
като за последно - и двама-
та са минали 75-годишна
възраст и мислят, че е вре-
ме да се погрижат за здра-
вето си.
И наистина, те работиха ка-
то за последно! Въведоха
много нови, типично немс-
ки технологии в сладкарс-
твото, като например типи-
чно немски ябълков щру-
дел, оригинална баварска
ябълкова торта, холендер
заненшните, типично нем-
ска  захерторте, йогурт-
киршторте, флокензанен-
торте, фюрстенпюклерк-
ременшните, киршенку-
хен, валдобсткухен и още
много други типично нем-
ски специалитети.
Да не пропусна да спомена
световноизвестния франк-
фуртеркранц  и множест-
вото закуски и дребни сла-
дкиши.
Всички тези чудесни неща

можете да си закупите във
веригата сладкарници на
фирмата в гр. Варна.
Фирмата продължава връ-
зките си със СЕС. Преди 2
години майсторът хлебар
Ришард Винкен, като екс-
перт от СЕС, въведе при
нас типично немските ви-
дове хляб и разказа на вси-
чки колко хубав град е

Балчик и колко хубави са
хората в него, какви инте-
ресни неща има в музея и
колко приятно е в хотели-
те.
При тези отзиви за нас и
града ни очакваме нови
вкусни неща, произведени
във фирма "БАЛ КЛАС"за
балчиклии.
Бистра ВЕЛЧЕВА


