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Като влизаш от общинския
град Балчик в село Соко-
лово, веднага ще видиш ки-
тната църквица „Св.Св.Ки-
рил и Методий”. Учители-
те на Балчик не можаха да
издигнат паметник на два-
мата свети братя, но соко-
ловци им издигнаха храм.
Помним от 2000 година ро-
долюбивата инициатива на
Йовка Баева, соколовска
проектантка, която подари
идейния проект за бъдеща-
та църква.
На 4 април 2009 г. Варнен-
ско-Преславският митро-
полит Кирил в съслужие с
отците Георги Петков и
Стратия Александров от
Балчик, отец Стоян от До-
брич, отец Василий от Ка-
варна, отец Марин от с.Зме-
ево и шабленския свеще-
ник благослови соколовци
за тяхната привързаност
към православието. Днес
много от божиите служите-
ли тогава, не доживяха да
видят изградена църквата
в с.Соколово, но дирята им
остава. Първата копка нап-
равиха те, за да се продъл-
жи църковното дело цели 6
години и да се завърши,
благодарение на земеделс-

Новоосветената църква “Св. Св. Кирил и Методий” в село Соколово, община Балчик

ката кооперация „Сокол”
с. Соколово, с председа-
тел Деньо Попов,  която е
дарила над 50 000 лв. за
строителството, Агенция-
та по вероизповеданията
и множество миряни, кои-
то с доброволен труд
оформят църковния двор
и изографисват църквата.
Тук трябва да отбележим
и добрата работа на стро-
ителите от фирма „Строй-
перфект” и помощта на
Общината, в лицето на
кмета Николай Ангелов и
неговата съпруга, които
заедно с кмета на с.Соко-
лово Минко Попов и де-
путата Сияна Фудулова
бяха проводници на цър-
ковната идея – да има цър-
ква в с.Соколово, каквато
е била започната от ру-
мънците през 1940 г., но
незавършена от тях, пора-
ди заминаването им след
Крайовската спогодба съ-
щата година. Преселници-
те от Северна Добруджа
дострояват църквата. Имат
и училище. За съжаление
през комунистическия ре-
жим църквата е буквално
срината. Дълго време се
използва едно параклисче

в балчишкия край на село-
то – „Св.Архангел Михаил”,
сега превърнато в музей, по
идея на отец Георги Петков.
На 18 юли Негово Преос-
вещенство Варненско-
Преславският митрополит
Йоан освети новата соколо-
вска църква в съслужие с
протойерей Георги Петков,
свещеноиконом Стратия
Александров, свещеник
Тодор от Балчик и др. Ху-
бави думи и благопожела-
ния направиха кметът на
Общината Николай Анге-
лов и кметът на с.Соколово
Минко Попов. Те пожела-
ха на соколовци, които наб-
рояват 1000 души, здраве
и пълно осъществяване на
всички богоугодни дела.
 Църковни песнопения из-
пълниха хористите на „Чер-
номорски звуци” Балчик ,
с диригент д- В.Георгиева
и „Добруджански гласове”
с.Соколово, с диригент
Ст.Кирилова. Нека жители-
те на Соколово  свободно
и благодарно да се молят в
своя храм, да имат своите
църковни ритуали в него,
тъй както е редно в нашата
православна църква.

Маруся КОСТОВА

Митрополит Йоан, кметът на Община Балчик Н. Ангелов, кметът на село Соколово
Минко Попов и възторжени граждани присъстваха на освещаването на новата църква

ÏÓÁËÈ×ÍÈ ÏÎÊÀÍÈ
Предмет на поръчката: ”Изпълнение на СМР  за обект„гр. Балчик – „Ак

баир”, аварийно укрепване на ул. „Георги Бенковски””
Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 12.08.2015 г.

***
Предмет на поръчката: "Организиране и провеждане на професионално

обучение на регистрирани безработни лица по специалност „Озеленяване и
цветарство”, с код по СППОО: 6220301, за придобиване на първа

квалификационна степен”.
Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 12.08.2015 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на
куриер, на адрес:9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска

администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти:

Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел. 0579 71046
Настоящите публични покани са публикувани в сайта на АОП.

За въпроси и допълнителна информация: Нина Митева - ст.специалист ЕМС, тел
0579 71065 и Милен Йорданов – ст. юрисконсулт, тел. 0579 71036

Íîâî ÷èòàëèùå â ñåëî Áåçâîäèöà
От 16 юли 2015 г. 350-те
жители на село Безводица
вече ползват услугите на
възстановеното си читали-
ще „Йордан Йовков”. Пен-
сионерският клуб събира
20 души, а читалището ще
събира над 50.
В него ще могат да се орга-
низират необходими за мла-
дите хора на село ритуали
– казва кметският намест-
ник Съби Василев. Той до-
ри на 18 юли, два дни след
официалното откриване на
читалището, извършва
първия сватбен ритуал в
него. Новото читалище е
всъщност старото класно
училище,построено през
1913 г. то сега е модернизи-
рано и с инвестиция от 66
000 лв. е превърнато в но-
во културно средище. Лен-
тата е отрязана от общинс-
кия кмет Николай Ангелов,
с благодарност към родо-
любивите инициатори на
тази идея селяните от Без-
водица – Добри Йорданов
и Тодор Нейчев.
Има още какво да се же-
лае, за да стане селото доб-
ро за живеене – трябва да
се изкърпи пътя до Балчик,
да се направи нова детска
градина, да се помисли за
нов поминък. Селски гри-
жи, които ще легнат върху
избраните през есента кме-
тове и кметски наместници.
            Маруся КОСТОВА

Кметът на Община Балчик , кметският наместник на село Безводица Съби Василев,
председателя на ОбС Виктор Лучиянов и общинският съветник Хирсто Н. Христов
- на откриването на селското читалище                               Фото: Албена ИВАНОВА

Децата от Целодневната детска градина в село Безводица радостно приветстват
откриването на читалище “Йордан Йовков”.                      Фото: Албена ИВАНОВА

Äîáðè÷êè õóäîæíèöè â Áàë÷èê
По вече утвърдена тради-
ция, обновената Художес-
твена галерия покани ми-
налия петък, на 31 юли, го-
сти и граждани на Балчик
на интересна изложба. Го-
стуват със свои творби ху-
дожници от Добрич, чле-
нове на алтернативното
сдружение „Ателие 13”.
Създадено през 1992 г.,
сдружението се вписва
много активно в култур-
ния живот на Добрич и
страната. Реализира 42 из-
ложби в България, в Сло-
вакия и Хърватия. Насто-
ящото гостуване в Балчик
е трето по ред. Участват със
свои творби добричките
художници Г. Атанасов, Д.
Костадинов, Н. Тодоров,
Хр. Константинов, Г. Съ-
бев, Хр. Кралев, както и
Венета Ганчева.
Всеки един от тези творци
има завидна творческа
биография с многобройни
участия в регионални, на-
ционални и международни
изложби и пленери. Изло-
жбата бе открита на 31
юли, 18 часа от Радостина
Енчева, директор на ГИМ,
която разказа отново за ре-
монта и преустройството
на галерията, приветства
добричките художници и
изрази удоволствието си,
че балчишката публика ще
има  възможността да се за-
познае с творбите им.
Думата бе дадена и на
Христо Кралев – „удиве-
ни сме от вида на галерия-
та, превърнала се в истин-
ски храм на изкуството” –
заяви той и представи доб-
руджанските художници,
като акцентира на тяхната
дейност и на стремежа им
чрез творбите, изложени в
балчишката галерия, да по-

кажат същността на худо-
жествената си дейност, има-
ща за главна цел да изразя-
ва „духовното чувство, ко-
ето творбите пораждат, в
по-общ смисъл да се почу-
вства и духът на Сдруже-
нието „Ателие 13”. По ин-
тересен начин представи
своите творби Венета Ган-
чева, която е завършила в
СУ „Черноризец Храбър”
текстил, мода и менидж-
мънт, но е изкушена от жи-
вописта и вече има 4 само-
стоятелни изложби, като
активно участва в художе-
ствения живот на гр. Доб-
рич и страната. Говорейки
за своите творби, тя заяви:
„Изкуството продължава
живота, а животът – изку-
ството.” Нейните платна
„Изгрев”, „Правилата на
играта”, „Страхотна идея в
зародиш”, „Развитие” про-
вокираха вниманието на
зрителите. Николай Тодо-
ров, утвърден художник с
22 самостоятелни изложби,
привлече вниманието със
своите керамични творби
в бежово и черно – „Мор-
ски легенди”, „Морски им-
пресии”, „Фрагменти”.
За своите произведения
той споделя, че те са вдъх-
новени от живата природа,
че са плод на неговите тър-
сения в миналото, в коре-
ните на първичното, в еле-
менти, лишени от разказ-
вателност. Георги Атана-
сов, познат на балчишката
публика и от самостоятел-
ните му изяви, се предста-
ви с произведения, които
го утвърждават като голям
майстор на графиката –
„Надолу към бездната”,
„Нагоре към звездите”,
„Сатир и Менандър”. Зри-
телите бяха привлечени от

колоритните модерни пей-
зажи на Христо Константи-
нов, от изящните пластики
и релефи на Георги Събев,
от оригиналните и като съ-
държание, и като форма,
творби на Христо Кралев.
Произведенията на добри-
чките майстори от „Ателие
13” въздействат с интерес-
ни внушения за модерно
изкуство - с изтънчена по-
етика и изящна пластич-

ност; за стойностно изкус-
тво с неговата съвременна
и вечна мисия да бъде ду-
ховно познание, да носи ви-
соки естетически и нравст-
вени категории, да поддър-
жат искрата на духовния
живот.
Мисия, която горещо за-
щитава в своите статии и
големият български худо-
жник Светлин Русев.
  Мария АНДРЕЕВА

ОБЯВА
СОНИК СТАРТ е динамично развиваща се стопанска
организация, фокусирана в сферата на социалното
предприемачество и организационното консултиране,
предоставянето на услуги и подкрепа, както на територията на
страната, така и в международни партньорства. От създаването
си през 2008 г. компанията подкрепя организационния капацитет
в развитието на социални услуги на територията на общините
Ихтиман, Първочай, Дупница, Брезово, Елхово, Карлово,
Драгоман, Левски, Каварна, Балчик и др.
Мисията, от която се ръководи организацията е подобряване
качеството на живот и социалните умения на децата и възрастните
в риск и техниге семейства, чрез прилагане на нови устойчиви и
комплексни подходи на работа с уязвимите групи, превенция на
социалното изключване и преодоляване на неговите последици.
Център за обществена подкрепа- гр. Балчик при СОНИК СТАРТ
ООД обявява кампания по набиране на доброволци на
територията н община Балчик под надслов „Подай ръка,
доброволец стани, добро направи, съдба промени и следа остави“.

За повече информация: гр. Балчик, ул. Петър Берон 1 А
телефони: 088888 59 09 ;  0579/9 78 56


