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ÌÈÄÈ
В края на миналата седмица в

Каварна бе даден старт на първа-
та фабрика за преработка на ми-
ди в България, като първата копка
на новото предприятие бе напра-
вена от кмета на морската общи-
на Цонко Цонев и ирландския би-
знесмен Джон Конканън. Това съ-
общиха от морското кметство, ка-
то добавят, че инвеститорът е
фирмата за отглеждане на миди
Black Sea Shells, собственост на
ирландския предприемач Джон
Конканън, реализирал инвести-
ции в Полша, Ирландия, Англия,
Германия, Словения, Канада,
ОАЕ, а скоро и в България. Към
момента фирмата доставя про-
дукция за магазини и ресторанти
в цялата страна.

Стойността на инвестицията
за строителството и машинното
оборудване е 10 млн. лева, като
фабриката ще може да преработ-
ва мидите, отглеждани във фер-
мите на цялото българско Чер-
номорие. В момента капацитетът
е 1000 тона годишно като след
построяването на фабриката ще

се изградят още полета за над 3000
тона продукция. Фабриката тря-
бва да влезе в експлоатация до края
на ноември, като това ще осигу-
ри работа на 50 души. В проекта
е включено изграждането на ук-
репителна стена под нос Чирак-
ман с дължина 250 м, която ще
предпазва от евентуални после-
дици при земетресения. Това изи-
скване е представено към инвес-
титора от община Каварна. Вече
е завършена фабриката за прера-
ботка на рапани, намираща се в
ромския квартал на Каварна "Ха-
джи Димитър". През март тя ще
бъде въведена в експлоатация, а
функционирането й стартира през
април, като там ще заработят 157
души. Инвестицията е на стой-
ност 2 млн. лева, осигурени от
варненската фирма "Електа 03"
ООД и финансирана със средст-
ва по проект, одобрен от МИРГ
"Шабла – Каварна – Балчик", ка-
то задължението на фирмата е да
поддържа осигурените 157 рабо-
тни места.

НДТ

Èçëîæáà - èêîíè, ãðàôèêè,
æèâîïèñ è ñòúêëîïëàñòèêè

â Àðò-ãàëåðèÿ "Òóíåëà"
 От 15 до 30 май 2015 година  в

Арт-галерия "Тунела", посетителите
на Архитектурно-парков комплекс
"Двореца" могат да видят
представените от художника Енчо
Узунов - икони, графики и живопис,
както и стъклопластики от фонда на
Културен център "Двореца".

      Художника Енчо Узунов е
роден на 04.04.1958 г. в гр. Каварна.
От детска възраст изявява своя талант
като художник и участва в много
ученически и градски изложби.

През 1980 г. започва работа в
Творчески Фонд в София – Ателие
за театрални кукли, като художник
изпълнител до 1985 г. През периода
1985 г. до 1990 г. е гримьор в
Софийската Народна опера. В това
време се раждат неговите живописни
картини, графики и икони.

     През 1990 г. е поканен и
участва с голям успех на изложба в
гр. Трондхайм - Норвегия, а през
1992 г. илюстрира книгата “Песни
и сонети за Себино” на поета Дон
Джорджо Лонгоот Бергамо/Италия/
.

Следват самостоятелни изложби:
05.1993 Бергамо
09. 1993 Ghae di Bon, sopra (Bg)
10. 1993 Милано
09.1994 Лесмо
11. 1994 Calo (Mi)
02. 1995 Калдиеро
04. 1995 Биазоно
09.1995 Соаве
09.1996 Cantu (Co)
12.1996 Carimate (Co)
05.1997  Милано
12.1998   Милано
02.1999  Милано

03.1999 Legnano (Mi)
06.1999 Busto Arsizio (Va)
12.2000 Милано
01.2001 Palazzago (Bg)
03.2001 Erba (Co)
04.2001 Милано
05.2001 Монца
03.2002 Милано
12.2002 Chiasso (CH)
08.2004 Aquileia (Go)
07.2005 Grado (Go)
08.2006 Grado (Go)
10.2007 Grado (Go)
10.2013 Троян

Много от творбите на автора се
намират в частни колекции,  в
Норвегия, Италия, Холандия,
Франция, Германия, Гърция, САЩ
и България.

Åêñêóðçèÿ â Ãúðöèÿ -
Êàâàëà-

     Îñòðîâ Òàñîñ -
èçóìðóäåíèÿ îñòðîâ

4 Дни/3 Нощувки - Автобус
Дати: 18.06 или 25.06.2015
Цена: 295 лв.
Тръгване:
- 04:00 – от Балчик
- 05:00 ч. от Варна – ул. „Антим

І”
- 07:00 ч. от Бургас -

бензиностанцията OMV / срещу
Мак Драйв /

Първи ден
 Пристигане в гр. Кавала- след

обяд. Настаняване в хотел 3* в
централната част на
Кавала.Свободно време за почивка
и разходка из романтичния
г р а д . Н о щ у в к а .

Втори ден
Обзорна обиколка на стария

град, Имарет, Крепостната стена
на града с водохранилището. Ще
се любувате на невероятна гледка
към единственият амфитеатрално
построен град - едно от големите
пристанища на Гърция. Ще видим
църквата ”Успение Богородично”,
къщата на Мохамед Али,
паметника построен от жителите
на гр. Кавала от благодарност за
делата му. Ще посетим новата част
на града, старото и ново кметство,
тютюневите фабрики, превърнати
в търговски центрове,
пристанищния булевард с огромни
палмови дървета и др. Ще имате
възможност да опитате вкусния
гръцки гирос. . Подготовка за
празничната вечеря в таверна на
брега на морето./ с допълнително
заплащане/ Нощувка.

Трети ден -
Закуска. Свободно време за

разходки и романтични

преживявания.По желание
екскурзия до Филипи и църквата
на св.Лидия – първата жена
християнка,покръстена от
С в . П а в е л . Н о щ у в к а .

Четвърти ден
Закуска.Потегляне към

курортното селище
Керамоти,където ви очаква
фериботът за остров Тасос-
изумрудения остров.Разходка из
острова с местен екскурзовод на
български език.След обяд -
отпътуване за България.
Пристигане във Варна късно
вечерта на същия ден.

Пакетната цена включва:
Транспорт с лицензиран

автобус 3*
3 нощувки и закуски в хотел 3*
Обзорна екскурзия на Кавала,
Местен екскурзовод на

български език ; Панорамна
еднодневна обиколка на остров
Тасос ; Посещение на старинна
рафинерия за добиване на зехтин

и презантация на производството с
възможност за закупуване на студено
пресован зехтин ; Медицинска
застраховка ; Водач от Агенцията

Пакетната цена не включва:
крепостната стена в Кавала 2

евро; вечеря в таверна брега на
морето – 22 Евро; екскурзия до
Филипи – 10Е

Необходими документи:
Лична карта или валиден

паспорт;  За деца до 18 г., пътуващи
без родители или с 1 родител е
необходима нотариално заверена
декларация от родителите /оригинал
и 2 копия/

- за руски граждани,живущи в
България – е необходима
Шенгенска виза.

ЕКСКУРЗИЯТА ЩЕ СЕ
ПРОВЕДЕ ПРИ ГРУПА ОТ
МИНИМУМ 40 ТУРИСТА.

Телефон за справки и
записвания: 0899 65 52 49
Маруся Костова

Ïîäïîìàãàíå íà
àáèòóðèåíòè ïî ïîâîä
24 ìàé 2015 ãîäèíà -
Äåí íà áúëãàðñêàòà

ïðîñâåòà è êóëòóðà è
íà ñëàâÿíñêàòà

ïèñìåíîñò
По традиция, за Деня на

просветата 24 май, Община
Балчик подпомага с финансови
средства  абитуриентите от
социално – слаби семейства,
както и паралелките на
абитуриентите, за организиране
на тържествата по повод
завършване на средното
образование. Общински съвет -
Балчик реши:

1. Определя сумата 3300.00 лева
като разход за финансова помощ
на абитуриенти от социално-слаби
семейства за 2015 година (22 души
по 150.00лв. на човек), както следва:

1.Габриела Валентинова
Иванова - СОУ „Хр. Ботев” - 150лв.

2. Даниел Тодоров Михайлов -
СОУ „Хр. Ботев” - 150 лв.

3. Велина Цветозарова Цветкова
- СОУ „Хр. Ботев” - 150 лв.

4. Мая Петрова Георгиева - СОУ
„Хр. Ботев” - 150 лв.

5. Росица Николаева Байчева -
СОУ „Хр. Ботев” - 150 лв.

6.Галин Рахмат – Файаз
Джахани - ОУ „Хр. Ботев”- 150 лв.

7.Корнелия Горянова Димова-
СОУ „Хр. Ботев” - 150 лв.

8. Маринова Васкова Дечева -
СОУ „Хр. Ботев” - 150 лв.

9.Пламена Радославова
Тодорова - СОУ „Хр. Ботев” - 150
лв.

10.Димитричка Неделчева
Димитрова - СОУ с. Оброчище -
150 лв.

11.Зорница Георгиева Захариева
- СОУ с. Оброчище - 150 лв.

12.Ивелин Митев Недялков -
СОУ с. Оброчище - 150 лв.

13.Михаела Галинова
Михайлова - СОУ с. Оброчище -
150 лв.

14.Йордан Станков Мирчев -
СОУ с. Оброчище - 150 лв.

15.Христо Маринов Василев -
СОУ с. Оброчище - 150 лв

16.Венцислав Илиев Емилов-
СОУ с. Оброчище - 150 лв.

17.Даниела Иванова Христова
- СОУ с. Оброчище - 150 лв

18.Добромира Александрова
Петрова -СОУ с. Оброчище -150
лв.

19.Павлина Костадинова
Захариева- СОУ с. Оброчище-
150лв

20.Айнур Бейнур Акиф - СОУ
с. Оброчище -150лв.

21.Станимир Йорданов Костов
- СОУ с. Оброчище - 150 лв.

22. Стелиян Костов Йорданов -
СОУ с. Оброчище - 150 лв.
Всичко:3300 лв.

2. Определя сумата 860.00 лева
като разход за финансова помощ
на паралелките, завършващи средно
образование през 2015 г. , както
следва:

2.1. СОУ “Христо Ботев” гр.
Балчик – ХІІ А - 27 уч. - 270 лева

2.2. СОУ “Христо Ботев” гр.
Балчик – ХІІ  Б - 15 уч. - 150 лева.

2.3. СОУ “Христо Ботев” гр.
Балчик – ХІІ  В - 20 уч. - 200 лева

2.4. СОУ “Христо Смирненски”
-  ХІІ А - 24 уч. - 240 лева с.
Оброчище

Всичко: 4 бр.паралелки - 86
учен. - 860 лева

3. Упълномощава кмета на
Община Балчик да извърши всички
правни и фактически действия по

изпълнение на решението.

От 2008 година има тради-
ция в Община Балчик да се
награждават отличниците на
випуска от средните училища
на територията на общината
като признание за високите ус-
пехи в учението и стимул за
бъдещото развитие.Общинс-
ки съвет - Балчик реши : 1.
Определя сумата 1800 лева
като разход за награди на аби-
туриентите – отличници за
2015 г. ( 12 души по 150.00 лв.
на човек), както следва:

1. Диляна Милчева Димитро-
ва - СОУ «Хр. Ботев» Балчик -
150.00 лв.

2. Теодора Димитрова Дими-
трова - СОУ «Хр. Ботев» Балчик
- 150.00 лв.

3. Дария Петрова Сивриева -
СОУ «Хр. Ботев» Балчик -150.00
лв.

4. Мария Пламенова Кръсте-
ва - СОУ «Хр. Ботев» Балчик -
150.00 лв.

5. Ивайло Байчев Байчев -
СОУ «Хр. Ботев» Балчик -
150.00лв.

6. Цветелина Николаева Пеева
- СОУ «Хр. Ботев» Балчик -

Общината в нашия град вече
повече от сто години по тради-
ция осигурява почерпка на всич-
ки ученици по случай Празника
на град Балчик – 24 май. По ре-
шение на училищните ръковод-
ства средствата се използват за
концерти, тържества по класо-
ве или чествания на празника в
училище.

Общински съвет – Балчик
реши :

1. Определя сумата 3460.00 ле-
ва, по 2.00 лева на ученик, като раз-
ход за почерпка на учениците от
общината за честване на 24-ти май
2015 г., както следва:

1. СОУ “Хр. Ботев” - 474 уч. -
948 лв.

2. ОУ “Антим І” - 317 уч. - 634
лв.

3. ОУ “Кирил и Методий” - 284
уч. - 568 лв.

4. СОУ с. Оброчище - 323 уч. -
646 лв.

5. ОУ с. Сенокос - 121 уч. - 242 лв.
6. ОУ с. Соколово -108 уч. - 216

лв.
7. ПУИ „Акад. Т. Самодумов” -

103 уч. - 206 лв.
Всичко: 1730 ученици - 3460 ле-
ва

2. Упълномощава кмета на Об-
щина Балчик да извърши всички пра-
вни и фактически действия по из-
пълнение на решението.

150.00 лв.
7. Ипек Талятова Ибрямова -

СОУ «Хр. Ботев» Балчик - 150.00
лв.

8. Сандра Левоник Санджакян
- СОУ «Хр. Ботев» Балчик -150.00
лв.

9. Надя Веселинова Вичева -
СОУ «Хр. Ботев» Балчик -150.00
лв.

10. Георги Георгиев Йорданов
- СОУ с.Оброчище - 150 лв.
11. Ивайло Георгиев Панчев - СОУ
с.Оброчище -150.00 лв.

12. Антон Николов Николов -
СОУ с.Оброчище -150.00 лв

Всичко: 1800.00 лв.

По утвърдена  дългогоди-
шна традиция Общински съ-
вет – Балчик награждава изя-

1. По повод 24 май – Ден на бъл-
гарската просвета и култура и на сла-
вянската писменост, награждава със
званието “Учител на годината-2015
в Община Балчик” и  парична награ-
да от по 100.00 лева на човек следни-
те учители:

СОУ “Христо Ботев” Балчик
1. Таня Петева Давидкова – стар-

ши учител по биология гимназиален
етап на СОУ „Христо Ботев”

2. Веселина Иванова Мирчева –
учител по физическо възпитание и
спорт в прогимназиален и гимназиа-
лен етап

 3. Светла Ценкова Русева – стар-
ши възпитател в начален етап

ОУ “Антим І” Балчик
1. Светлана Василевна Иванова –

старши учител по музика
2. Ана Неделчева Георгиева – стар-

ши учител, начален етап
ОУ “Св.св. Кирил и Методий”
1. Валентин Василев Шалтев –

старши учител по Изобразително из-
куство и Технологии, прогимназиа-
лен етап

2. Мери Диитрова Плугчиева  –
старши учител по математика, про-
гимназиален етап

СОУ “Хр. Смирненски” с. Об-
рочище

1. Севдалина Йорданова Димова
– старши учител по музика, прогим-
назиален етап

2. Стоянка Дичева Христова –
старши възпитател, начален етап

ОУ „Г. С. Раковски”с. Сено-
кос

1. Костадинка Христова Гавраи-
лова  – старши учител, начален етап

2. Илия Тодоров Димитров – учи-
тел по български език и литература и
руски език, прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски” с. Соко-

лово
1. Димитрина Пенчева Лазарова

– старши учител, начален етап
2. Величка Иванова Кирова – стар-

ши учител по български език и лите-
ратура и руски език в прогимназиа-
лен етап

ПУИ “Акад. Тодор Самоду-
мов” с. Кранево

 1. Марина Иванова Маринова –
учител по изобразително изкуство и
по домашен бит и техника

Общински детски комплекс
Балчик

 1. Тинка Тодорова Сивриева –
директор на Общински детски комп-
лекс

Балчик Целодневни детски гра-
дини

1. Марияна Йонкова Караивано-
ва – старши учител ЦДГ № 3 “Чай-
ка” Балчик

2. Иванка Георгиева Бързакова –
главен учител ОДЗ № 2 “Знаме на
мира” Балчик

3. Маринка Великова Стефанова
– старши учител ОДЗ № 2 “Знаме на
мира” Балчик

4. Бонка Желязкова Лазарова –
старши учител в ЦДГ “Първи юни”
с. Оброчище

5. Ана Кръстева Минчева – дире-
ктор на ЦДГ с. Пряспа

Учители – пенсионери
1.Жана Темелкова

2.Живка Нейчева
3.Атанас Янев
4.Люцкан Люцканов
5. Веселина Караиванова
6.Мария Кирякова

Денят на българската
просвета и култура и на
славянската писменост е празник
на всички ученици от българските
училища. Нашите деца се
изявяват в различни области на
науката, изкуствата, спорта. Днес,
на 24-ти май, предлагаме за
награда учениците, които са
постигнали най – високи успехи
през годината в учебния процес и
извънкласните дейности, в
изкуствата и спорта и са
предложени от педагогическите
съвети на училищата Общински
съвет – Балчик реши:

1. Награждава за високи
постижения в учението,
изкуствата и спорта и по повод 24
май 2015 г. – Ден на българската
просвета и култура и на
славянската писменост, с парична
награда от по 100.00 лева/човек,
и звание„Ученик на годината
2015”, следните ученици:

1. Ивайло Милчев Димитров –
отличник на випуск 2015 в СОУ
“Христо Ботев” Балчик, за висока
активност в живота на училището
и успешна дейност като

председател на ученическия съвет.
2. Тодор Събев Тодоров –

ученик от VІI клас, ОУ “Св.св.
Кирил и Методий” Балчик, за
отличен успех, високи
постижения в спорта и
извънкласните дейности.

3. Никола Николаев Колев –
ученик от VІІІ  клас, ОУ “Антим
І” Балчик, за отличен успех и
активно участие в живота на
у ч и л и щ е т о .

4. Неделина Галинова Гандева
– ученичка от V клас, СОУ “Хр.
Смирненски” с. Оброчище,
отлично представяне в областния
кръг на олимпиадите по БЕЛ и
а с т р о н о м и я

5. Елица Дианова Василева –
ученичка от V клас в ОУ „Г. С.
Раковски” с. Сенокос – за отличен
успех и изяви в училищните
д е й н о с т и .

6. Ебру Дженгиз Исмаил –
ученичка от VІ клас в ОУ „Васил
Левски” с. Соколово - за
активност, старание и примерно
етично поведение в училище .

7. Величка Милкова Вълчева
– ученичка от VІІ клас от ПУИ
„Акад. Тодор Самодумов” с.
Кранево – за високи резултати в
учебната и извънкласната
дейност, изобразителното и
приложно изкуство.

  Дано да има хора, които да заемат работните места, тъй

като в България има вече дефицит на работна ръка.

вените през годината учите-
ли, определени от Педагоги-
ческите съвети на училищата
за труда и приноса им в образо-
вателното дело на общината.
Днес, на 24 май, изразяваме на-
шата голяма благодарност
към всички учители – верни
радетели за просвета и пази-
тели на българското слово и
духовност. Общински съвет –
Балчик реши :


