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Âîåííî ó÷åíèå íà ëåòèùå Áàë÷èê
От 22 до 26 юли на лети-

ще Балчик се проведе
епизода „Въздушно – де-
сантни операции” от съв-
местната българо-амери-
канска подготовка “Black
Sea Rotational Force – 13”.

В него участваха лета-
телен състав – парашу-
тисти от бригадата спе-
циални сили Пловдив,

Морския специален ра-
зузнавателен отряд на
Военноморските сили и
самолет „С 27 Спартан”
на Военновъздушните
сили с екипаж и обслу-
жващ персонал.

Бяха изпълнени 700
учебно-тренировъчни и
бойни парашутни скоко-
ве от ниска и средна ви-

сочина с всички типове
парашути на въоръже-
ние в Българската армия.

Екипажа на самолет
„С 27 Спартан” изпълни
различни летателни за-
дачи – основно по десан-
тиране на парашутисти.

Епизода се ръководе-
ше от командването на
Морския специален ра-

зузнавателен отряд на
Военноморските сили.

След четири годишно
прекъсване за втора годи-
на се извършва летателно
– парашутна подготовка
на летище Балчик, като по
този начин е възстановен
центъра по парашутизъм
в този регион.

/petel.bg/

Фото: Петър Петров, имащ зад гърба си над 1000 скока с парашут и
множество снимки, направени от въздуха

ÕII ïëåíåð “Õóäîæíèöè,
Áàë÷èê, Ëþáîâ”

Откриване на изложба с произведения, сътворени по време на априлския
пленер в Двореца - Балчик, носещ името “Художници, Балчик, Любов”.
Участниците в пленера и директорът на музея Радостина Енчева споделиха
мисли за участието си в пленера.                                             Фото: М. Костова

На 6 август 2013  г. в
Художествената гале-
рия бе открита за два-
надесети пореден път
изложба с картини, на-
рисувани по време на
пленера „Художници,
Балчик, Любов” през
месец април. Участва-
ха познатите ни вече съ-
здатели на пленера Да-

рина и Андрей Яневи,
Силви Басева, Петър
Савов, доц. Пеньо Пе-
нев, доц. Борис Желев
от ВТУ „Св. Св. Кирил
и Методий” и младата
дипломирана художни-
чка от Балчик Петя Де-
нева, която живее в Со-
фия, но твори с най-го-
ляма любов в родния си

град Балчик.
По традиция, худож-

ниците всяка година да-
ряват на Художествена-
та галерия свои творби,
нарисувани по време на
пленера. Основен сю-
жет в тях е Дворецът и
пленителният морски
бял бряг на Балчик.

/Б.Т./

Художничката Петя Денева, заобиколена от обичното й семейство -  леля
й Мария Николова /детска учителка/, брат й Светльо, баща й Тодор Денев /
бивш директор на ГРМП/, майка й Донка Денева /учителка по физика във
Варна/, снаха й и племенницата й Теди.                               Фото: М. Костова

Ãîëåìèÿò êîðàá ìèíàâà!

В историята на балчишкото пристанище това е най-големият кораб, който е акостирал тук. Той е под панамски флаг с името HELOISE. От дирекцията на пристанището
съобщиха, че е натоварил 16 000 тона слънчоглед от „Папас олио”, но има капацитет 30 000 тона.                                             Фото: Жанет Родригес, “Балчишки мечти” /Facebook/




