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Ïåñåíåí ïðàçíèê íà ïðîëåòòà â Êàìåííàòà çàëà íà “Äâîðåöà” â Áàë÷èê

Деца от Балчик и Добрич огласиха залата със свежите си пролетни гласове.            Фото: Г. ЙОВЧЕВ

С поредна порция проле-
тна изненада на 30 март 2014
г. в Каменната зала в Балчи-
шкия Дворец ни дариха де-
цата на нашия град - малките
хористи от "Леопарди" и
"Baby voices", с ръководител
д-р Валентина Георгиева; де-
тска формация "Сладурков-
ци", индивидуални изпълни-
тели от Студио за поп-рок пе-
вци "Сарандев" при ОМЦ
Добрич, с ръководител Еле-
на Карабельова; Вокална
група при Хуманитарна гим-
назия "Св.Св.Кирил и Ме-
тодий" Добрич, с ръководи-
тел Сашо Карабельов. Пес-
ните "Пролет", "Надпрева-
ра", "Принцеса Пролет",
"Слънчева планета", "Ка-
милска история" и др. се ле-
еха една след друга и ни по-
топиха във вселенската стра-
на на чудесата, за да ни при-
вържат неусетно към зага-
дъчната красота на музи-
ката и поезията. Всички из-
пълнители излъчваха жиз-
неутвърждаващата се целе-

устременост на пролетната
радост. Бяха със сценично
неподправено поведение,
преплетено с интересни хо-
реографски елементи. Пе-
сните внушиха вярата и на-
деждата на целия свят към
нейно Величество Приро-
дата. Певците - красиви ка-
то всяка младост, донесоха
паралелна радост за нас,
зрителите, които препълни-
хме залата, не само с апло-
дисменти и цветя, но и с удо-
волствието от изкуството.
Възторгнахме се от Мария
Феодотова, Ива Банкова,
Мартин Кръстев и най-ве-
че от Ирина Руменова от
Добрич. Ние, възрастните
трябва да бъдем много
внимателни към децата,
чрез които расте и узрява
нашата мечта за тържество-
то на Прекрасното. Ненап-
разно Малкият принц на
Екзюпери напомня на целия
свят: "Децата трябва да бъ-
дат много снизходителни
към Вас - възрастните." Цял

час изпълнителите от чети-
рите формации, без никакъв
страх или притеснение, ни
демонстрираха силата, бли-
каща чиста от детските им ду-
ши. Чухме какво става в
"При болния син", "Умни-
ца", "Маймуна и слон", "При
нас", "На инат" и др. Изра-
зявам благодарността на
всички към тези, които не-
видимо стоят зад успехи-
те на децата - д-р Вален-
тина Георгиева и сем.Еле-
на и Сашо Карабельови.
Те смело са мобилизира-
ли своето въображение,
методи и упорство, за да
постигнат магията на съ-
вършенството чрез висота-
та на преподавателската си
ерудиция. Красиви песни,
ярки интерпретации, впеча-
тляващи изпълнения.

Браво, д-р Георгиева, за
отличната организация на
концерта! Имахме нужда от
такова зареждащо пролетно
настроение!

Георги ЙОВЧЕВ

Ñ íàñòðîåíèå è îïòèìèçúì â Áàë÷èê ñå ïðîâåäå
Íàöèîíàëíèÿò øàìïèîíàò ïî ñïîðòíî õîäåíå

Старт на шампионата по спортно ходене в Балчик на 29 март 2014 г., където на първа линия в черен
екип с № 2067 е състезателят на СКЛА “Черно море 2005” Балчик Йордан Стойчев, който зае 6 място
в крайното класиране.                                                                                                       Фото: д-р Иво ВОЙЧЕВКамелия Първанова -

шампион от СКЛА
“Добруджа” (Добрич)

Класиране, момичета до 16 г. 1 място: Камелия
Първанова - СКЛА “Добруджа”, 2 място: Стефка
Христова - “Добруджа 99”(Добрич), 3 място:
Андриана Панайотова - СКЛА “Добруджа”
(Добрич), Силвия Петрова - треньор от Добрич

За втори път нашият
град се превърна в спор-
тна столица, защото тук
на 29 март 2014 г. се про-
веде националният шам-
пионат по спортно ходе-
не /провеждан преди 3
години и в с.Оброчище/
. Той беше организиран
от БФЛА с президент
Деян Драшков, техн.де-
легат проф.Апостол
Славчев, ст.съдия Емил
Здравков, директор на
форума Николай Янков,
а домакинът бе СКЛА
"Черно море 2005" с
президент Десислава
Андреева. Шампиона-
тът се осъществи с щед-
рата финансова помощ
на Община Балчик, в
размер на 5 000 лв., лич-
ното застъпничество на
кмета Николай Ангелов
и PR Сава Тихолов. Уча-
стваха 128 състезатели в

различни възрастови
групи от: "Класа" /Со-
фия/; СКЛА "Черно мо-
ре 2005" /Балчик/; "Ев-
ропул" /Бургас/; "Атле-
тик" /В.Преслав/; "Локо-
мотив 55" /Г.Оряхови-
ца/; СКЛА "Добруджа
99" /Добрич/; "Добру-
джа" /Добрич/; "Стоян
Николов" /Златица/;
СКЛА "Нови пазар";
"Б.Мулешков" /Панагю-
рище/; "Средногорски
атлет" /Пирдоп/; "Атлет
2004" /Поморие/; "Виа
Атлетика" /Разград/;
"Олимп 97" /Силистра/;
"Спартак"/Койнаре/;
"Атлет" /Карнобат /,
СКЛА "Мизия"  и СКЛА
"Шумен". За любопит-
ните читатели отбеляз-
вам, че и в този спорт,
който познавам от юно-
шеството си, също има
жълти и червени карто-
ни, има съдии по трасе-
то, които следят да няма
"прегънато коляно",
"подскачане" и да не се
загуби "контакт с тере-
на". Ето и имената на но-
вите републикански
шампиони за 2014 г.
Момичета до 16 г.: 1.Ка-

мелия Първанова /"До-
бруджа", Добрич/  2.
Стефка Христова /"До-
бруджа 99", Добрич/
3.Адриана Панайотова /
"Добруджа" Добрич/
Момчета до 16 г.: 1. Сто-
ян Стоянов /"Спартак",
Койнаре/ 2. Расим Пет-
ров /"Добруджа ", Доб-
рич/ 3.Валентин Танчо-
вски /"Спартак", Койна-
ре/. Всички изминаха по
трасето 3 километра.
Девойки, мл.възраст, 5
километра - 1.Ивалина
Петкова /СКЛА Шумен/
2.Камелия Начева /Кар-
нобат/ 3.Рая Николова /
"Добруджа 99"Добрич/
Юноши, мл.възраст, 10
км. 1.Георги Цветанов /
Мизия/ 2.Златомир Ра-
дев /Панагюрище/ 3.
Иван Атанасов /Бургас/
Девойки, ст.възраст 10
км. 1.Мария Димитрова
/Бургас/ 2.Виктория Да-
мянова /панагюрище/ 3.
Десислава Андреева /
Панагюрище/ Юноши
ст.възраст, 10 км. 1.Ни-
кола Минков /"Добру-
джа" Добрич/ 2.Мариан
Ганчев /Панагюрище/
3. Тугай Сали /Шумен/

Жени 20 км. 1.Радосве-
та Симеонова /"Добру-
джа" Добрич/ 2.Стани-
слава Петрова /"Добру-
джа" Добрич/ 3. Мая
Атанасова /Поморие/
Мъже, 20 км 1.Божидар
Василев /Пирдоп/ 2.
Атанас Атанасов /Помо-
рие/ 3.  Петър Лалов /
Мизия/ Като бивш със-
тезател в тази дисципли-
на споделих с
проф.Апостол Славчев,
че резултатите по време
ме смущават, защото са
значително по-слаби.
Професорът със загри-
женост сподели, че в
БФЛА има регистрира-
ни 114 лекоатлетически
клуба, но има голям от-
лив на младежи от спор-
та, поради което няма
конкурентност и високи
резултати. Освен демо-
графския срив, той из-
тъкна, че паричните су-

ми, които постъпват в
министерството на мла-
дежта и спорта не се на-
сочват правилно и оти-
ват в неизвестно напра-
вление. Той благодари
от свое име на нашата
община за сериозната
финансова подкрепа от
25 000 лв. за провежда-
не на 12 април за първи
път в Балчик на Балкан-
ското първенство по
спортно ходене, на кое-
то се очакват много съ-
стезатели и резултати,
синхронни на космона-
втския празник. Нашите
"пощальони" трябва да
се преборят със серио-
зната конкуренция на
гости от Грузия, на на-
шите съседи от Румъ-
ния, Турция и останали-
те балкански държави.
Да им пожелаем пълна
кошница с медали.

Георги ЙОВЧЕВ

Ïóáëè÷åí òúðã ñ òàéíî
íàääàâàíå çà îòäàâàíå

ïîä íàåì íà èìîò - ÷àñò-
íà îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò

1. Помещение /магазин за продажба на
промишлени стоки/ с площ от 20.00 м2, находящо се
на първи етаж от двуетажна нежилищна сграда - част-
на общинска собственост, актувана с АОС 3986/
17.02.2011 г., с начална годишна наемна цена от 655,20
лева /шестстотин петдесет и пет лева и двадесет сто-
тинки/, без ДДС.

2. Срок на договора - 5 год. /пет години/.
3. До участие в търга се допускат кандидати, които са

регистрирани по смисъла на Търговския закон и извър-
шват дейност, предмет на търга, а именно продажба на
промишлени стоки. Същите трябва да нямат задължения
към Община Балчик.

Търгът ще се проведе на 07.05.2014 г. от 10.00 часа в
залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администра-
ция - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00
лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 14.04.2014 г. до
30.04.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за учас-
тие е 30.04.2014 г. до 16,00 ч. в информационния център
на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на съща-
та дата на касата на Община Балчик. Оглед се осигурява
след предварителна уговорка и представяне на документ
за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 0579/7-10-54,Веселина Маринова




